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 ہم ھم

 _ '' باتکلا اذه ريغ یف ترشآ اک مویلا یمالسإلا ماعلا شیعی
 . هلك هرات ف هب رمام أوسأ نكت مل نإ « ةيحراتلا هلحارم أوس نم ةلحرم

 لك ف دحاو تقو ىف مهلك نيملسملا بيصت ةيضاملا تامزألا نكت مف

 عايضلاو ناوماو لذلا نكي ملو . ةرلا هذه ف لاحلا وه اك ضرألا عاقب

 . ةرملا هذه ف اهلمشي اك اهلك ةيمالسإلا ةمألا لمش

 ف نيملسملاب رمام ًاوسأ نم ربتعت _ الثم - سلدنألا ةبكن تناك اذإف
 صلقتي نيملسملا لظ ناك انيحف . ًأوسأ نيطسلف ةبكنف « ةيضاملا نورقلا

 لعجو ةينيطنطسقلا محتقت ةيتفلا ةيناثعلا ةلودلا تناك « سلدنألا نع

 لصت ىح ابروأ ىف اهشويجم لغوتت مم « ةيمالسإلا ةفالغلا ةمصاع اهنم

 رسحنم نيملسملا لظو ثدحت اہنإف نيطسلف ةبكن امأ . جروبسرطبو انيف ىلإ

 ف . نيبلفلا ف : ناکم لک یف مہنع فکت ال حباذلاو « ضرألا لک ی

 ف . ناتسناغفآ یف . دنا ف , ایرجین ی . داشت یف . ایرتیرآ یف . ةشبحلا

 انعقاو ١ لبق ١ ىهافملا , باتكر دصي نأ لصألا ناك دقو . « رصاعم ا انعقاو , باتك ى ()

 هذه لك ىهافملا باتكر أتي نأ هتلا ءاش نكلو تاونس ةدعب هلبق بوتكم هنأل « رصاعلا

 , رادقم هدنع ءیش لکو ! تاونسب هدعب تبتک یرحخآ بتک هلبق ردصتو . تاونسلا



 كاحت تارماؤملاو . توما وأ رفكلا نيب نوريخن ثيح هلك ىعويشلا ماعلا

 ملاعلاو . ةعمتح اهلك ةيلودلا ىوقلا قاطن ىلع نيملسلاو مالسإلل

 رثإ ةلواحلإ موقتو . تتفیف دوعی م < تتفیف دوعی م ‹ تتفي یمالساالا

 لك ىف عطتقت « ةيمالسإلا ضرألا ىف نيملسملا ريغل لود ةماقاإال ةلواحما

 وأ نيملسملا نم ايف قبي نم دبعتستو « مالسإالا ضرأ نم اءزج ةرم

 < خيراتلا ىف بيذعت عشب نوبذعيو نولتقينوملسملا ةاعدلا م .. مهلتقت

 نيملسملا مكحت نأ ضفرتو « ةيمالسإلا ةوعدلا ئوانت تاموكح دي ىلع
 , هلأ .ةعي رشب

 هل هيبشريغب مويلا ىمالسإلا ماعلا هشيعي ىذلا ئييسلا عضولاوه اذه

 . خيراتلا ٤

 ءىش ٹثدحب نأ نکی الو « اطابتعا ثدحم عضولا اذه ی ءیش الو

 بسح رشہلا ةایح یف ءیش لک یرج اإ ! اطابتعا رشبلا ةایح یب دحاو

 : قلخلا نم ادحأ يات الو فلختت ال ىتلا هللا ةنس

 . ” اليوحت هللا ةنسل دجت نلو ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلف »
 اوريغي ىح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ريغيال هنأ هللا ةئس نمو

 : قيرطلا نع اوفرحني ىآ « مهسفنأب ام

 . [ ٤۳ ]رطاف ةروس (۲)



 موق ىلع اهمعنأ ةمعن اريغم كي مل هللا نأب كلذ ,
 م اوريغي تح

 . ٢ ےلع يمس هللا نأو « مهسفنأب

نوكل ادحأ ییا ال هنآ هتنس نمو
 : ناص موف « ةيرذ » نم ه

 سسانلل كلعاج نإ : لاق نهم أف تاهکب هبر مهاربإ ىلتبا ذإو ,

 . « نیملاظلا یدهع لانی ال لاق ! ؟ یتیرذ سو : لاق . امام]

-اص نینمؤم مهسفنأب مه نونوکی نیح مہک اغ
 : نیح

 ف مہفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمأ نيذلا هللا دعو ,

 ف دوکرشی ال ینتودبعی « انمآ مهفوح دعب نم مہلدہیلو « مه

 . “۲ اش

 مه كئلوأف دادجألاو ءابآالا نع ثوروم ءىش وه اإ < مه امزام الو

 ىب نع تيدحلا ضرعم ى هللا باتك ف مہلإ ریشأ نیذلا ءییسلا فلخلا

 : متبقاع نم نيملسملا ريذحتل ليئارسإ

 |ده سرع نوذحأب تاتكلا اوڻرو لح مهدع نم فلخف ر

 ذحؤي ملأ ! هوذحأي هلم ضرع مہتاب نإو ! انل رفخيس نولوقيو ىندألا

 . [ ٠١ ] رونلا ةروس (ه) . [ ٠۳ ] لافنألا ةروس (۳)

 . [ ١١٤ ] ةرقبلا ةروس ( ) ٤
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 رادلاو ؟ هيفام اوسردو قحا الإ هللا ىلع اولوقي الآ باتكلا قاثيم مييلع

 . « ! ؟ نولقعت الفأ « نوقت نيذلل رح ةرحنآلا

 : ميف هللا لوقي نيذلا مه مهو

 ‹ تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ فلحخ مهدعب نم فلخف
 )۷ اغ نوقلب فوسف

 باح ال « ةي رشبلا ةايحلا یف رومألا اہ یرجت ةينابر ننس اهلك هذه

 .رشبلا نم دحأ ىوه ىلع لدبتت الو |دحآ

 ‹ نيمأتلاو فالختسالاو نيكقلاب ةيمالسإلا ةمألا لع هتلا معنا دقلو

 لهآ نأ ولو » نقتل دعو اک ضرألاو ءأامسأا نم تناکرب ايا حتفو

 . “« ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا

 فعضلاو لذلا ىلإ نيمأتلاو نيكقلاو فالختسالا نم لاحلا ريغت م

 قلا ةروصلا ىلإ اوراص نيح ليتقتلاو ليكنتلاو دي رشتلاو « ناوهلاو

 : اهنم مهرذحو - اسو هیاع هللا لص - هللا لوسر اہ مھرذنآ

 . اتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت اك مألا مكيلع یعادت نآ كشوي ,
 مکنکلو ریثک ذثموی عنا : لاق ؟ هللا لوسراي دموي نحن ةلق نمأ : اولاق

 . ۹( ...o ليسلا ءاٹخک ءاثغ

 . [ ۹٦ ] فارعألا ةروس (۸) . [ ۱١۹71 فارعألا ةروس ()
 . دواد وبأو دمحأ هجرخآ ١۹ [ , )٩( ] مرم ةروس (۷)



 ةليوطلا مهتريسم ىف نيملسملا ةايح ىف ةريثك تافارحما تثدح دقل

 . خيراتلا لالح

 كشالو هل تناك ىابرلا جېنملا نع مہنايح ی عقو فارحنا لکو
 « هشفت هح ردو <« فارحنالا عو يسحس ةعب رسلا وأ ةثطبلا هتبقاع

 فارحالا لصو اذإ تح .. اهتماعو امئالعو اهماكحع هنم ةمألا فقومو

 < فوحخو ةلذمو فعض نم مويلا هارنام هتبقاع تناك ىصقألا هدح ىلإ

 . . نیمأتلاو نيكملاو فالختسالا نم الدب

 ليوطلا فارحالا طح نع ثدحتن نأ باتكلا اذه ى انبامو
 (1۰) هک

 دشألا وه نوکب دق « فارحالا نم نيعم عون نع انه ٽٿدحتن اإ

 ىلا ةصالخلا وه نوكي دقوأ « رضاحلا تقولا ىف نيملسملا ةايح ىف ارطحن

 .. هلك ىعراتلا فارالا الإ لآ

 نيملسملا باصأ ام نآ نونظيل مهسفنأ نيصلحلا ةاعدلا نم اريثك نإ

 . ةحيحصلا ةيمالسإلا ةروصلا نع مهكولس فارحنا ببسب مماصأ دق

 نإف .. هيلإ راشي نأ نم حضوأ رمأ مهكولس ف نيملسملا فارحماو

 ) )۱١رصاعملا انعقاو باتک ی هراثآ نعو هلع تٹدڪٽ ١ :



 نبحلاو فعضلاو « قافنلاو شغلاو بذكلا نم مہنایح ف یشفت ام

 تافت نم بابشلا هيلإ راص امو « ىصاعملاو عدبلاو « ءاذختسالاو

 تارشعو .. ركنملاو روجفلا ىلع دلبت نم هيلإ سانلا راص امو « للحتو

 ايب « ءىش ی مالسإالا نم تسيل اهلك « لاعألاو تافصلا نم اهريغ

 ! « نوملسملا ر هشيعي ىذلا عقاولا یھ

 ةايح ىف ديحولا فارحالا وه ىكولسلا فارحنالا سياف كلذ عمو

 ناک ولو . مہتایح ىف رطحألا فارحالا وه الو « « نيملسملا ر كئلوأ

  هثوس ىلع -رمألا ناكل هدحو ىكولسلا فارحالا ىلع اروصقم رمألا

 ! ريثكب نوهأ

 يهافم لك .. « مهافملا » ف فارعنالا ىلإ كلذ زواجت رمألإ نكلو

 ! هللا الإ هلإ ال نم ءادتبا ةيسئرلا مالسرالا

 نيدلا ةقيقح هروصت نكلو « هكولس ىب افرحنم اناسنإ دجت نيحو

 كنكلو « ىكولسلا هفارحا نع هدرل ام ادهج لذبتسف ‹ حیحص

 نإو هدنع ةحيحص اهنأل ‹ هميهافم حيحصت ى ادهج لذبت نأ حاتحت ال

 مكف « اہتاذ ےھافملا ی فارعالا عقي نیح امآ . اہنع افرحنم هکولس ناک

 ؟ كلذ دعب كولسلا حيحصت م « الوأ هافملا حيحصتل دهجلا نم جاتحت

 . مويلا یمالسإالا ماعلا ٤ عضولا ةقيقح ىه كلت

 اذه ةيسيئرلا ىهامملا ىلإ لصوو « كولسلا ةقطنم فارحالا زواجت

 . نيدلا

۲ 



 نع ثدحت ىلا ةبرغلا كلت مويلا مالسإلا ىناعي كلذ لجأ نمو

 : ۔ اسو هلع هللا لص - هللا لوسر

 , "أدب اک ابیرغ دوعیسو « ابیرغ مالسإللا أدب

 ىلع هنوروصتي « مهسفنأ هلهآ نيب ابيرغ .. لعفلاب ابيرغ داع دقلو
 ضرعي نیح هنوبرغتسیو-هنع فرحنا مهكولس نع الضف_هتقیقح ريغ

 لص ۔ هللا لوسر ةنسو هللا تاتک ی تءاحس اک ةفىقحلا هلروص ف مه

 حلاصلا فلسلا ةايح ىف لماكلا اهقيبطت تذحأو اسو هيلع هللا

 ! - مہلع هللا ناوضر _

 .. هتقيقح ىلع رمألا هجاون ن اتسلعو

 مىهاغملا ءاقب عم - هدحو كولسلا حيحصت ف هلذبن دهج ىأ نإف

 ىلا اده و نم ةمألا جرح نلو ¢ ةلماك هرات لؤي نل س ةفرحلم

 افعاضم ادهج لذبن نأ جاتح امإ .رضاحلا اهرصع ىن الإ تسکتنا

 ةلازإال نيملسملا نم ىلوألا ةعاملا هتلذب ىذلا دهحلاك ةيناثلا ةبرغلا ةلازالل

 . مالسإلل ىلوألا ةبرغلا

 ةوحصلا قتاع ىلع مويلا ةاقللا ةمهملا وه فعاضملا دهحلا اذهو

 . ةيمالساللا

 .. قلتلا جهنم حبحصت وه دهحلا اذه نم هب ًادہنام لوأو

 ) )۱١ماسم هجرخا .



٤ 

 ىلص - هلوسر ةنسو هللا باتك نم ؟ نيدلا اذه انمهف قلتن نيآ نم

 امم مآ ؟- ميلع هللا ناوضر -_ حلاصلا فلسلا ةریسو - ملسو هيلع هللا
 ريثأتب « ةفرحنمو ةليخد راكفآ نم ىقتسلا حضاولا مهفلا اذه ىلع لحد
 اهك اكتحاو « ةيمالسإللا ةمألل ةليوطلا ةريسملا ءانثأ ىب ةددعتم لماوع

 ! ؟راكفألا نم طالخأو بهاذملا نم طالحأب متادلا

 ىف فرحا ام كلذ ىلع ءانب انححصو « ىقلتلا جهنم انححص اذإف

 ةمهم انيلع تيقب ةيسيئرلا مالسإلا مهافم نم نيرحأتملا نيملسملا سح
 . نيدلا اذه ةحيحصلا مهافملا ىلع ةيبرتلا ةمهم ىه ارطحخ لقت ال ىرحأ

 في نل هنكلو . ةرثلا هعم ىجرت ىذلا قيقا دهحلا ىه ةيبرتلاو
 . حيحصلا هساسأ ىلع موقي ىح هترم

 « ةيمالسإلا ىهافلا ضعب حيحصتل ةعضاإوتم ةلواحم باتكلا |ذهو

 ىلص - هلوسر ةنسو هلا باتك نم ةدمتسملا « لوألا اهتروص ىلإ اهدرب

 ةلازلو - ميلع هللا ناوضر - حلاصلا فلسلا ةريسو - ملسو هيلع هللا

 . ةيمالسإلا ةمألل ةيعراتلا ةريسملا ءانثأ ىف فارحنا نم اہم قاع ام

 موهفم : مالسإلا مهافم نم ةيسيئر مهافم ةسمح هيف تلوانت دقو
 ايندلا موهفم . ردقلاو ءاضقلا موهفم . ةدابعلا موهفم . هللا الإ هلإ ال

 . ضرألا ةراعو ةراضحلا موهفم . ةرحالاو

 ثيدحلا هقرغتسا دق باتحلا نم رك ألا مسقلا نأ ئراقلا دجسسو

 الف . كلذ ىف ةبارغ الو « ةدابعلا موهفم م « هللا الإ هلإ ال موهفم نع



 نأ اک ‹ مالسإلا ناكکرأ نم ربك الاو - لوألا نكرلا ىه هلا الإ هلإ

 موهفم ف عقو ىذلا وه نيملسملا ةايح ىف -رطحخألاو ربك ألا فارحمالا
 حساولا هانعم ف هل ناك دقف « ةدابعلا موهفم كلذكو ! هتلا الإ هلإ ال
 هانعم ىف هل ناك اک ء ات ازجنم ةمظعو ةمألا هذه ةمظع ىف هادص لماشلا

 هيناعي ىذلا رسحنملا عقاولا ىف هادص هيلإ راص ىذلا ليزا قيضلا
 ... مويلا نوملسملا

 اتروص نيملسملا سوفن ف ام دوعتو « ےهافملا هذه ححصت نيحو
 حيحصتل - هللا نوعب  ارسيم قيرطلا حبصيسف « ةلعافلا ةيحلا ةيقيقحلا

 نم مہنایح ی هيلع بترت ام لکو « فارحنا نم نیملسملا باص ام لک
 ر

 .. راثا

 . همعنأل رك اش ىلإف ةعضاإوتملا ةلواحلإ هذه ىف ءىش ىلإ هللا ىنقفو نإف

 0 هللا الإ يفوت امو

 یاۆژ





 لبق .. مالسإللا ىف ربك لاو - لوألا نكرلا ىه هللا الإ هلإ ال
 . نيدلا اذه یف ءیش لک لبقو .. جاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا

 باتك اہیلوی تلا یمظعلا ةيمعهألا كش الو ظحلي نآرقلا ربدتي نمو

 نمرك الا زيحخلا لغشت ثيح < هللا الإ هلإ ال ةيضق .. ديحوتلا ةيضقل هللا
 . دشأ ةيكملا روسلا ىف الع زيكرتلا ناك نإو « هلك نارقلا

 تاسارد ر باتک یب ترش اک ةلهو لوأل ناهذألا ىلإ ردابتي دقو

 ناك هللا باتك ىف هللا الإ هلإ ال ةيضقب غلابلا ماتهالا اذه نأ - « ةينآرق
 نم ناکف « نيكرشم اموق اوناک ةرم لوأ نآرقلا اذ نيبطاحلا نأ هببس
 مبتاداقتعا حيحصتل ديحوتلا ةيضق ىف مه ثيدحلا زكري نأ بسانملا
 . ةيهولألا ةيضق ىف ةدسافلا مہتاروصتو ةلطابلا

 دعب « ةيندملا روسلا ىف ةيضقلا هذه نع ثيدحلا رارمتسا نكلو
 مازتلاو . ةيمالسإللا ةلودلاو ىمالسإالا عمتحما مايقو . ةديقعلا رارقتسا

 ليبس ف داهجلا اهسأر ىلعو . هتايضتقمو مالسإالا فيلاكتب عمتحا كلذ
 ‹ ةيضقلا هذه ةيتاذلا ةيمهألا ىلع ةحضاولا هتلالد هل كلذ لك .. هللا
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 : ىلاعت هلوقب ة ءودبم ةيندملا تايآلا ممطاخت نيذلا نينمؤملل ةبسنلاب ىح

 - هللا الإ هلإ ال ةيضق - ديحوتلا ةيضق نآو « .. اونمآ نيذلا اأ اي »

 ىه اإ « هريغ ىلإ هنم لقتني م تقولا نم ةرتفل رك ذي اثيدح تسيل

 نم تقو ی یف عطقنب ال ثیدح . . هریغ ىلإ هعم لقتنی مت رک ذی ثیدح
 , تاقوألا

 : هيلإ انبهذ ايف ةلالدلا ةمساح ءاسنلا ةروس ىف ةبآلا هذه تناكاعرو

 ىلع لزن ىذلا باتكلاو « هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا اأ ای ,

 هبتکو هتکلالمو هللاب رفکی نمو « لبق نم لزتآ یذلا باتکلاو « هلوسر
 . اديب الالض لض دقف رحنآلا مويلاو هلسرو

 نيذلا اميأ اي » : لعفلاب 'نونمؤملا مه نامإلا ىلإ نوَّعْذُب نيذلاف
 مهف ! لعفلاب هب اونما ىذلا وه هب نايأالا ىلإ روعدی یذلاو ! « اونمآ

 باتكلاو هلوسر ىلع لزن ىذلا باتكلاو هلوسرو هللاب نامبإإلا ىلإ نوعدي
 لوسرلا نما : ةرقبلا ةروس رحلا ف منع لوق هللإو ‹ لبق نم لزنأ ىذلا

 « هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب نما لک « نونمؤملاو هبر نم هیلإ لزنآ اع
 ! « .. هلسر نم دحأ نیب قرفن ال

 ىعدي ال ..ةيرشبلا ةايح ىف ةمث اد ةيضق نذإ هللا الإ هلإ ال ةضقف

 اوححصيل مهدحو نوكرشملاالو < اونمؤي ىكل مهدحو رافكلا الإ

 یکل ءاه نورک دیو كلذك اہم نونمؤم ا اہیلإ یعدی نکلو < مهداقتعا

 )١( ]ءاسنلا ةروس ۳١ [ ,



 < اونمآ نيذلا اأ اي » : اهتايضعقم نع نولفغي الو « اہنع نورتفی ال
 ( .. اونم

 ! ةيضقلا ىه هتلا الإ هلإ ال ةيضق نوكت نأ بجع الو

 ف بیسلا اع إ ! نيد باتك هنآ اہ نآرقلا ماها یب ببسلا سیلو

 ! " ناسنإلل ةايحلا جنم ددحع ىذلا باتكلا هنأ كلذ

 هب تقلخ ىذلا « قحا ر معي یح مقتست ال ناسنرالا ةايحف

 فرحنتالف « قحلا كلذ عم هتايح قفاوتت حو « ضرألاو تاوامسلا

 « هدح-و فزارلا وهو ( هلحسو لاخلا وه . . هللإ الإ هلإ ال هنآ قحلاو

 دحأ الو ,, هدحو مويقلا وهو 2 هدحو ريدملا وهو هدحو رطسملا وهو

 ..رمألا ربدي وأ قزري وأ قلخم هريغ

 هجوت الو « هربغ هب كرشي ال هدحو دع نآ هلک كلذ یصتممو

 .. هاوس دحأل ةدايعلا

 قلالا قح نأ ذإ « هدابع ىلع هللا قح وه كلذ نوك نع الضفو

 قزري ملو قلخي مل نمم هريغ ىلإ ةدابعلا هجوت الآ لضفعملا عملا قزارلا

 .. لضفتب مو معني ملو
 ا ةينارق تاسارد 1 باتک ی یعلا اذه ی ترشا (۲)



 .. هتاد ناسنإالا ةيضق ىهف كلذ نع الضف

 وه هنأل ةيدوبعلا هل درفت نأب قيقح لضفتملا عنا قزارلا قلاخا هتلاف

 دابعلا نع ىغ - ىلاعتو هناحبس _ هنكلو . ةيبوبرلاو ةيهولألاب درفتملا

 ! هب اورفکی وأ هدابع هدبعی نآ هکلم ی رثؤی ال « متدابعو

 مكنمؤم نآ ول . یدابعای» : یسدقلا ثیدحلا ی هللا لوق

 كلذ دازام مکنم لجر بلق یتا ىلع اوناک مکرجافو مکہ ‹ مکرفاکو
 ىلع اوناک مکرجافو مکرب ۔ مکرفاکو مکنمؤم نآ ولو ‹ ائیش یکلم ی
 ایش یکلم یف كلذ صقنام منم لجر بلق رجفآ

 : - مالسلا هيلع - ىسوم ناسل ىلع ليزنتلا مكحم ىف ىلاعت لوقيو

 ىل هللا نإف عيمج ضرألا ى نمو متن اورفكت نإ : ىسوم لاقو ١

 . (  دیمح

 .. فلتخع هرمأف ناسنالا امآ

 : هتايح نم ةدحاو ةظحل هللا لضف نع ىغتس ال ةبحان نم وهف

 هللا ريغ قلاخح نم له . مكيلع هللا ةمعن اوركذا سانلا اميأاي

 + نوكفؤت ىأف وه الإ هلإ ال ؟ ضرألاو ءامسلا نم مکقزري

 هرمع نم ةظحل هيلع رغ ال . هترطفب دباع وه ىرخأ ةيحان نمو

 . [ ۳ ] رطاف ةروس (ه) , ماس هجرخأ (۴)
 .[ ۸ ] ےھاربإ ةروس )٤(



 وهو . هلم یعو ريغ ىلع مأ كلذب ایعاو . ام ءیشل ادباع اہیف نوکی ال
 نوکی نأ ام : امه ثلاث ال نینثا نیرمآ نیب  هتایح نم ةظحخ یا ف

 . هللا ربغ رحنا ءیشل ادباع نوک نأ امو . كلی رش الب هدحو هلل ااباع
 _ للاعتو هلاحبس هللا هیمسپ امم ! ءاوس اسالك . هنود نم وأ هعم

 : ناطيشلا ةوعدل ةباجتسا هنأل « ناطيشلا ةدابع ١

 , نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا اودبعت الأ مدآ ینبای مکیلإ دهعآ مآ
 7 مقتسم لص ا رص اله . لودبعا نأو

 اقیمع ابح - اہلع ہللا هرطف ىلا هترطف یف - ناسناإالا بیکرت یف نآ اک

 : ةروصلا هدیه ىلع - لاعتو هن احس س هقصقد 6 تاوهشلل

 نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسشلا نم تاوهشلا بح سانلل نیز ١

 ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا لينلاو ةضفلاو بهذلا

 ,e“ اندلا

 اهديري ةكحس ناسنإإلا ةرطف ىف ةبكرم تناك إو ۔ تاوهشلا هذهو

 نع هدعبيل ناسن إلا ام ناطيشلا ج ر دتسي ىلا لحنادملا یه یھف ۔۔ ٩ یا

 لوداع مم اتش كودبعيالو × یسب ڭونمۇيال ١ لودحیام » نولوقب نيالا ق )1)

 ةروس ] ا ۲ هاوه هإ دنا نم تيأرفأ :N یفاعتو هن احس وقي اک مہتاوھشو مہئاوهأل

 . [ :۲٣ ةيثاحلا

 , [ ۱٤ ] نارمع لآ ةروس (۸) .[ ٣١ ہ١٦ ] سپ ةروس (۷)

 .ناسلا ةايح ىف ءالتبالا ةطقن هتاذ تقولا ىف ىهو . هللا اهحابأ ىلا دودحلا ىف نكلو

 . ١ ةدابعلا موهفم , مداقلا لصفلا رظنا
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 وهو ینزی نیح یازلا یز ال , : ةيصعملا ف عقب اك اتفؤم ادعب « هللا ةدابع

 الماکادعب وأ “''( .. نمۇم وهو قرسي نیح قراسلا قرسي الو « نمؤم

 : دوحجو رفكو أ كرش ىف ‹ هللا نيبو هنیبام هيف عطقنب

 نم مہیتال م . مقتسملا كطارص مه ندعقأل ىنتيوغأ ايف : لاق

 مهزك أ دجت الو ‹ مهلئامش نعو مناي نعو « مهفلخ نمو مهيدي نيب

 . ' « نیرک اش

 : ناطيشلل ادباعو هلل ًأدباع ناسنالا ةايح ئوتست الو

 طارص ىلع ايوس یش نم مآ ؟ یدهآ ههجو ىلع ابکم یشمب نمآ ١

 ٠ ( ؟ ےقتسم

 تالظلا ىوتست له مآ ‹ ریصبلاو یمعألا یوتسی له : لق
 ١۳ ۴ رونلاو

 نم « مہلع هللا قح دابعلا یدؤپ نیح هنآ همرکو هللا لضف نمو

 ىف نونوكب « هيلإ ةصلاخ ةدابعلا هيجوتو « ةيبوبرلاو ةيهولألاب هدارفإ

 فظنأو ةايح ريح ايندلا ى متاح نوکتو . هللا مهقلح اک موقت نسحأ
 ٠ ءازجلا نم هللا مهدعو ام ةرحأالا ىف مم نوكيو « ةايح لمجأو ةايح

 ف مه نوکیو <« ناویحلا عاتم - اورفک اذإ - ایندلا یب نوعتمتی انی

 . ءازحلا نم هب هللا دعوتام ةرحالا

 )٠١( ناخيشلا هجرحأ . )١١( كلملا ةروس ] ۲۲ [ .
 )١١( فارعألا ةروس ١۱١7-١۷ [ . )١۳( دعرلا ةروس ] ١١ [٦



 ىوثم رانلاو « ماعنألا لكأت اك نولكأيو نوعتمتي اورفك نيذلا »
 ° م

 < یرشبلا مه هللا ىلإ اوبانأو اهودبعي نأ توغاطلا اوبنتجا نيذلاو ,

 ۹ دابع رشبف

 .. هللا الإ هلإ ال ىلإ امئاد ناسنإالا جاتي كلذ لجأ نم

 اہل ج اتحمو هداقتعا لصآ ححصيل كرشم وأ رفاكو هو اہل جات

 ىكل <« ناطيشلا لحادم هسفن ى قّيضيو « رذحمو هبنتيل نمؤم وهو
 , هلل ةبجاولا ةقحللا ةدابعلا نع هنتفي ال

 ةايح ىف ةليعم ةمهم هللا الإ هلإ ال ىدؤت لاوحألا عيمج ىو
 ىف رثأ الو اه ىضتقم رغب ءاوها ىف قلطت « ةملك , نوكت الو « ناسنالا

 . ةايحلأ حقاو

f % f 

 لوألا ليلا ةايح ىف هللا الإ هلإ ال اتدأ ىلا ةمهملا نآلا رظننلف

 نوكرشملا برعلا اهضفر ادال كلذ لبق رظننلو س مہیلع هللا ںناوضر

 .. خيراتلا هفرعي ىذلا ريرملا عارصلا ثالذ اهيلإ ةوعدلا اوعراصو

 همالسو هللا تاولص - اعيمج لسرلا ةوعد ىه هللا الإ هلإ ال نإ

 فقومو - لسو هيلع هللا لص ۔۔ دمع یل حونو مدا ندل نم ۔ مہیلع

 )١٤( دمع ةروس ] ١۲ [ . )٠٠١( رمزلا ةروس ] ١۷ [.
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 « نينمؤع كل نح امو < كلوف: نع انشا

 صضفرلا فقوم : خيراتلا لالح ريغتي مل دحاو فقوم اههاجت ةيلهاحلا

 حونحلاو ضارعإللاو دصلاو

 لالحخ دحوملا فقوملا اذه ذاختا ىلإ ةيلهاحلا وعدي امف ىذلا اف

 . ةياهاج لك ىف نيربكتسملا الملا ةهج .نم ةصاحو < خيراتلا

 هللا الإ اودبعت الأ نیہم ریذن مکل نإ هموق ىلإ احون انلسرا دقلو ,

 هموق نم اورفك نيذلا ألا لاقف . لآ موی باذع مکیلع فاحآ یا

 ىداب انلذارأ مه نيذلا الإ كعبتا كارنامو <« انلثم ارشب الإ كارنام

 . '"« نیبذاک مکنظن لب « لضف نم انیلع مكل یرنامو « یآرلا

 ٠ هريغ هلإ نم مکلام هللا اودبعا موقاي لاق ادوه مهاحأ داع ىلإو ,

 ىكراتب نحن امو « ةنيبب انتئجام دوها اولاق » ... « نورتفم الإ متنأ نإ
)1۷( 

 < هربغ هلإ | نم مکلام هللا اؤدبغأ موقاي لاق احلاص مهاحأ دون ىلإو ,

 نإ « هيلإ اوبوت مً هورفغتساف « اہف مكرمعتساو ضرألا نم مک اشنا وه

 نآ اناہنتآ اذه لبق اوجرم انیف تنک دق حلاصاي اولاق . بیحم بیرق یر

 «٠٠ بيرم هبلإ انوعدت امم كش ىل اننإو ؟ انؤابآ دبعیام دبعن

 إ نم 0 هللا اودبعا موقاي لاق ابيعش مهاحأ نيدم ىلإو

 فاحأ ینو «ریح مکارآ ینا إ ‹نازيملاو لايكملا اوصقنت الو « هرغ

 ) )۱٦دوه ةروس ] ۲۷ - ۲١ [ . ) )۱۸دوه ةروس ] ٦١ ٦۲ ([,
 ) )۱۷دوه ةروس ] ٥۰ ىلإ ٣ه [ .



 نأ كرمأت كتالصأ سعشاب : اولاق » ... « طح موي بتاإذع مکیلع

 ملحلا تنأل كنإ ؛ ءاشنام انلاومأ ىف لعفن نأ وأ انؤابآ دبعيام كرتن

 , '”« ! ديشرلا

 ىلا ةوعدلا تاذ هاجت تايلهاحجلا نم اعدب ةيبرعلا ةيلهاجلا نكت ملو

 فقوملا اذه ةيبرعلا ةيلهاحلا تفقو اذالف . لبق نم لوسر لك ام لسرأ

 ؟ لبق نم ةيلهاج لك تفقو اك < ءابإلا كلذ تبأو « دينعلا

 ناک اذامو ؟ اهاضتقمو اهطولدم لجأ نم مآ ؟ ةملكلا لجأ نمآ

 نيب - ةملكلا لولدم بسح - قرافلا امو ؟ طبضلاب مهسح ىف اهولدم

 نوعقوتي وأ « ايلإ نوعي ىلا ةروصلا نيبو اهيلع اوناك ى تلا مهتايح ةروص
 ؟ هلا الإ هلإ ال یف نولخدب نیح الع نوکت نأ

 نم روصتب الف  لولدم الو ىضتقم ريغب - اهتاذ ى ةملكلا امأ

 : هتفقو ىذلا هلك ديدشلا دانعلا فقوم اهلجأ نم فقت نأ ةصاخ شيرق

 نمرمألا تلفي تح « هتضاحخ ىذلا هلك ع ارصلا كلذ اهلجأ نم ضوخقو

 برعلا ةيقب نم روصتي ال اك .. لتقي نم اهديدانص نم لتقيو « اميديأ
 ةملكلا كلت تناكول « ةملك لجأ نم الئاه اعارص اوضوع نأ كالذك

 , رحت الو مدقت الو ‹ ائیش مہنایح نم ریغت ال

 ىلع ارخف هيتت تناكر عاش امف دلوي ناك ى تلا ةليبقلا نإف « شيرق امأف
 هصاخ شيرقل ناك دقو ! ؟ ىن اہنم جر یتلاب فیکف ‹ لئابقلا ةيقب

 2 [۸۷ ىلإ ۸٤ ] دوه ةروس (۱۹)



 ‹ ازيمتم ايداصتقاو ايسايس ازكرم هتاذ تقولا ىف امطعت « ةينيد » ةماعز

 ىسايسلا زكرملا دكؤي م نمو « ازورب ةينيدلا ةماعزلا ديزي امف ىن دلومو
 . ةقاثو هديزيو ىداصتقالاو

 ! ؟ لاقت ةملك درحم انآ ول .. ةملكلا قطنت نأ شيرق تصفر اذالف

 وهو بلاط آ همعل - ملسو هيلع هللا یلص - هتل لوسر لاق دقلو

 ناك لهف ! هلا دنع اب كل عفشأ ةملك ! معاي اهلق : ملسي نأ هدشاني

 لجأ نم اهضفر هنإ مأ ؟رييغت امهوق ىلع بترتب الو « یضتقم اه نکی
 لک فو « هلک ةايحلا جېنم ف لماکر ییغت نم اہ طفلتلا لع بترتی ام

 ؟ هتايئرج نم ةيئرج

 . لادج عضوم امسح ال ةيہيدب كلت

 الع اوناك ىتلا مہتایح ةروص نيب ادج اعساش نوبلا ناک دقل

 ةددعتم ةوعدلا هذه مضراعم تناكو < الإ توعد تلا ةروصلاو

 : بابسألا ةددعتم روصلا

 .. ىحولا ةيضقب نوبذكي اوناک

 .. ءازحاو باساو رشحللاو ثعىلاي نوبذکیو

 .. ادحاو اهإ ةمآلا اولعج نأ نوضفرب اوناكو

 ناو « هللا لزنأ ام اوعبتيو مهؤابآ هيلع ام اوکرتي نأ نوضفري اوناکو
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 .. هللا مرح امو هللا لح ام مهمارحو مالح نوکي

 انزلاو رسيملاو رمتاك ىرحألا « ةيقلخلا » رومألا نع الضف كلذو

 یشفتملا لظلاو ےتیلا لام لكأو تانبلا دأوو بهلاو بلسلاو لتقلاو
 .. قحا ریغب یغبلاو مهنیب

 هانعع « هللا دنع نم « نيدلا » اوقلتي نأ نوضفرب اوناك .. راصتحاب

 « مرحتلاو ليلحتلاو رئاعشلاو داقتعالا لمشي ىذلا « لماشلا عساولا
 نيدلا هب مهمزلي اع اوملي نآ نوضفري اك « تاروصتلاو تايقالحألاو
 , هللا دنع نم لزنملا

 ‹ ناتيسيئر ناتيضق نارقلا الع زكر یتا ایاضقلا مهأ تناكو
+ 

 ء دحاولا هتل ةدابعلا هيجوت ةيضق : اياضقلا عيمج اتاط ىف ناعمجت

 : مرحتلاو ليلحتلا ف هللا لزنأ ام عابتإ ةيضقو

 رحاس اذه نورفاكلا لاقو < مہم رذنم مهءاج نأ اوبجعو »

 "ب ! باجع ءىشل اذه نإ ! ؟ ادحاو اهإ ةآلا لعجأ . باذك

 هيلع اندنجو ام عبتن لب : اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا ممه ليق اذإو ١

 T1 ؟ ريعسلا باذع ی مهوعجدي ناطيشلا ناک ول وأ . انءابآ

 ى اقيقد اصيخلت نيتيضقلا نيتاه ف كرشلا فقوم نآرقلا صخليو
 : لحنلا ةروشسو ماعنألا ةروس

 ) )۲١ص ةروس ] ٤-٩ [. ) )۲١ناقل ةروس ] ١١ [ ,

۷ 



 نم انمرح الو انؤابآ الو انکرشآ ام هتلا ءاش ول اوکرشآ نیذلا لوقیس ر

 . انسأب وقاذ یح مهلبق نم نیذلا بذک كلذك ءىش

 نحس ءىش “نم هنود نم اندبعام هللا ءاش ول |وکرشآ نيذلا لاقو ,

 . مهلبق نم نيذلا لعف كلذك . ءىش نم هنود نم انمرح الو انؤابآ الو
 . "« ؟ نيبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع لهف

 ةملآ دوجوب داقتعالا ىف _ ةيداقتعالا هتروص ىف - لثمتي كرشلاف

 ‹ هللا ريغل ةدابعلاب هجوتلا ى ةيلمعلا هتروص ىو < هلا ريغ ىرحأ

 . هللا نود نم ليلحتلاو مرحتلاو

 الإ هلإ الب اوقطني نأ برعلا نوكرشملا ضفر هلجأ نم ىذلا اذهو
 . هللا
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 نكي مل - دصلاو ضفرلا فقوم - فقوملا اذه نآ ىلإ قبس امف انرشآ

 ىلا تايلهاجلا لك ى ماع رمآ وه امن إ « اهدحو ةيبرعلا ةيلهاحلاب اصاح
 افنآ امهانركذ ناتللا لحنلا ةروسو ماعنأالا ةروس اتياو . لبق نم تناك

 : كلذ ىلإ تاربشت

 , « مهلبق نم نيذلإ بذك كلذك

 . « مهلبق نم نيذلا لعف كلذك ر

 . ١١[ ] لحنلا ةروس (۲۳) . [ ٠٤١۸ ] ماعنألا ةروس (۲۲)
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 لك ىف . ةيحيراتلا ةقيقحلا هذه ىلإ اهلكر يشت ءايبنألا صصق نأ اك
 لوسرلل ىدصتلا ىلإ نوعراسي « الا ر دجت لوسر اہلإ لسرآ ةياهاج

 عبتت ةفعضتسملا «ريهاملا , دجمو « هتوعد نع هليذحت ةلواحتو هبیذکتو

 . ليبسلا نع دصتو - منم ليلقلا الإ - اتداس

 نأل < ةددعتملا ةملآلا نم اهتدابع فولأم كرتت نأ ريهاملا ضفرت دقو

 ةهالا هذهو . سحلا ملاعب اقاصتلا رثك أ نوكت - اهتيلهاج ی ریهاجل ا

 تسل وأ امتأر الك سعت اهلعجتو « ةيلهاجل ا اهتافارعلا ىلت ةبيرقلا ةسوسحما
 ايدام ابرق اهتملآ نم ةبيرق اهنأ « دبعتلا رثاعش وآ نيبارقلا اه تمدق وأ
 ! اسوس

 ىذلا نإف -ريهامللا نع ءالعتسا رثكأو ارونت كأ مهو ألما امأو

 وهام ردقب ةموعزملا هالا ةيضق سيل مهيلإ ثوعبملا لوسرلا ةبر اح مهكرحي
 ! « ةطلسلا »ر ةيضق

 مهعافد ناو ! قيمح وه اع رثك أ ىروص ةملآلا هذه مهءالو ن

 نم ثعبنيام ردقب اهتیهولأب داقتعالا نم ثعبن ال - اراح ادب اھم  اہنع
 اناطلس مهسفنأ نوطعبو « ريهاهلا اهمساب نودبعتسي ىتلا ةادألا ىه امنوک
 ! ريهاحلا سوفن ف اتسادق نم ادمتسم اسدقم

 مكحي نم : ةيمكاحلا ةيضق ىهف مهلإ ةبسنلاب ةيقيقحخلا ةيضقلا امأ
 ےک قبرط نع  یلاعتو هناحبس - هللا مآ ؟ مه ؟ریهاملا هذه

 ؟ هتعب رش
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 اوبراحيل ةيلهاج لك ىف اللا زفتست ىلا ةيقيقحلا ةيضقلا ىه هذه
 . هللا الإ هلإ اال ةوعد

 -ريهالا اہ نوح ىلا عیرشتلا ةطلس « مهدي ى ىلا ةطلسلا نإ
 قزارلا قلاخلا قح ىه امنإ ‹ الصأ متطلس تسيل اب مہنولذتسیو
 هقح نم ناكف « لضفتو منأو قزر مث « قلخ ىذلا « لضفتملا ملا
 عرشی نأ هربغ دحأل سیلو ) عنو حيبي نآو مريو لحي نآ ہل و

 اعنم « هللا لثم اقزار < هللا لثم اقلاخ نوكي نأ لإ - مرحيو لحم ىآ-

 , "ءىش هلٹمک سیل » هللاو . هللا لثم الصفتم

 | ؟ نورك ذت الفأ ؟ قلع ال نمک قلع نفآ »

 زه الإ هلإ ال ؟ ضرألاو ءامسلا نم مكقزري هللا ريغ قلاحخ نم له »
 , "” « ؟ نوكفۇت أف

 اهسسأ نولهاجتيو « ةقيقلا هذه نولهاجتب « اللا » نكلو

 ءاوس - ةطلسلاب نودبتسي نيح < ةيلمعلا امتايضتقمو « ةيداقتعالا »

 مآ ميئاوهأو ريهاجلا تاوهشل اوباجتسا ءاوسو « " « ةيطارقيدلا »
 , [۲] رطاف ةروس (۲۹) . [ ٠١ ] ىروشلا ةروس )۲١(
 . [ ۱١۷ ] لحللا ةروس )۲٠١(

 ايب ثيح ١ ةرصاعم ةيركف بهاذم , باتك نم « ةيطارقمي دلا , لصف تئش نإ رظنا (۲۷)

 نيب اهحلاصم عيمج ققحت فيكو . ةيطارقيدلا لالخ نم ةيلامأرلا مكحن فيك
 . تاطلسلا ردصم وه هنأ « بعشلا « مهوتي



 مہناطلس نواصي نولظیو , " مہئاوهآو مه. مہتاوهشب اوفتکا
 ىف قحلا مط لعجت ةبوتكم وأ ةيفرع «ريتاسد »و مكحلل « ةمظنأب

 . عنملاو ةحابرالاو « حرحتلاو ليلحتلا

 اودیعا» « هللا الز هلا ال » : لوق هللا دنع نم لوسر ءاج اذ نح

 ! هلك قوما ريغتي « هريغ هلإ نم مكلام هللا

 دبعتسيو « ةطلسلا ر ىلوتي ىذلا مهيأ مہنيب امف نومصتخم دق الملا نإ

 ف ثدح اک ۔ریھاجلا نيبو مہنیب امف نومصتخم دقو .ریهاجلا
 ردق ىأو ميدي ىف هب نوظفتحي ةطلسلا نم ردق ىأ - ةيطارقيدلا
 هلإ ال ,:لوقي یذلا لوسرلا ناي نح امآ . ریهاجل ا هب هب یهلتت اتا هنوطقسی

 .. رخت ةبضقلا رهوج نإف « هربغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا » « هللا الإ

 ىديأ نم لب « اللا ىديأ نم الصأ ةطلسلا عزن ىه ةيضقلا حبصتو

 حنملا ىف قحلا بحاص « ناطلسلا بحاص هللا ىلإ اهدرو « اعيمجرشبلا
 ! مرحتلاو ليلحتلاو « ةحابأالاو

 فاعضأ هللا الإ هلإ ال ةوعد نم « ألما » عزف كلذ لجأ نمو

 نودنجيو « ىضرألا ناطلسلا ىلع مهيعزانم نم نوعزفي ام فاعضأ

 تاودألا نيب نم اهتاذ ريهاجلا نومدختسيو « ةوعدلا ةبراحم اھلک مہتقاط

 ةبعللا نم ءزجك . ةطباملا ريهام ا تاوهش نمريثكل باجتسي تاذلاب ةيطارقيدلا ف (۲۸)
 ةبحاص ىه انآ ريهاجلا ماهيإو ةمكاحلا ةيلامسأرلا حلاصم ريرقل . ةمخضلا

 ! ناطلسلا
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 ةراتو « ةرات اه قئاقحلا فييزتب < برحلإ هذه انومدختسب ىلا

 ! .باهرإالاب

J)لدبي نآ فاحخأ ىنإ 1 هبر عدیلو ¢ یسوم لتقأ ینورذ نوعرف لاقو  

 . ""« ! داسفلا ضرألا ف رهظب نإ وأ مکنید

 اورکتساف انتایاب هئامو نوعرف ىلإ نورهو یسوم مهدعب نم انثعب م ,

 رحسل اذه نإ : اولاق اندنع نم قحلا مهءاج الف . نيمرحم اموق اوناكو
 حلفي الو !؟اذه رحسأ !؟مک ءاج ال قحلل نولوقتأ :یسوم لاق .نیبم
 اک نوکتو انءاب) هيلع اندحو أع انتفلتل انتج : اولاق , نورحاسلا

 . "( نينمؤع اكل نحنامو ؟ ضرألا ىف ءايركلا

 (1) ( نفساف اموق اوناک مهن هوعاطأف هموق فختساف ر
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 ىه شيرف تناكو .. ةضقلا تاذ ىه ةيضقلا تناك ةكم فو

 ١ اهتقيقح ى نكت ملو . برحلاو دصلاب ةوعدلل ىدصتي ىذلا « ألما

 منیب ابرح تناک اع لسو هيلع هتلا یلص - دمحو شیرق نیب ابرح
 لسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر اهلمح ىلا « ةوعدلا » نيبو :

 .إ لودح

 , [ ه٤ ] فرحزلا ةروس ۲٢ [ . )۳١( ] رفاغ ةروس (۲۹)

 . [۳۳] ماعنأالا ةروس (۳۲) . [ ۷٩-۷۸ ] سنوي ةروس (۳*)
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 هللا للص - هلا لوسر ىلإ اهوسر شيرق تلسرأ ةعمعملا ةورذ فو
 ىلختي نآ ىلع هلك ضرألا عاتمو لاملاو كاللا هيلع ضرعي - ملسو هيلع
 ىلص - لوسرلا صخش نيبو مہنیب ةوادعلا نكت ملف ! ةوعدلا كلت نع

 هيلخت مدعو ةوعدلا هذه هكسعت نم ةوادعلا تمجم اعل - لسو هيلع هللا

 یف لوحتت نآ دال ناک مم ! اہیلع نوربصی الو اہنوقیطب ال مهو « اہنع

 ..  مالسلاو ةالصلا هيلع  ةوعدلا لثمم نيبو مهيب ةكرعم ىلإ ةياهنلا

 ليحلا كلذ مہنم ناكف « هللا الإ هلإ الب نمآ نم نمؤي نآ هتلا ءاش مت

 ناك فيكو « مہتايح یف هللا الإ هلإ ال تناک ف یکف .. خیراتلا ی دیرغلا

 ! ؟ مہیدل اظولدم

 هلا ال هنأو - یلاعتو هناحبس - دحاو هللا نأب قیدصت درع تناک له

 رارق)و بلقلاب قيدصت درع تناکوأ ؟ هلک ضیرعلا نوکلا اذه ی هریغ
 ! ؟ ناسللاب

 . رثکب كلذ نم مخضأ ايش مہتایح عقاو فو مهسوفن ف تناک مآ
 !؟رثکب كلذ نم لمشأو « ريثكب كلذ نم قمعأو

 .. عقاولا ةقيقح ىلإ رظنئلف

 اتبتش - '"( رصاعملا انعقاو » باتك ف انرشآأ اک  برعلا ناک
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 ةدحو نم . عمجتلا لماوع لك دوجو مغر عمجتي الو فلتأي ال ارئانتم
 ةدحوو . تاأدقتعملا ةدحوو « ةغللأ ةدحوو < ةثيبلا ةدحوو < ضرألا

 مہم جرح أف مالسإلا مهطقتلا كانه نمو .. خيراتلا ةدحوو « ةفاقثلا

 , « سائل تجرحخأ ةمأ ربح »

 اك ةييرعلا ةريزجلا ىف ةدوبعلا بابرألا ىه اهدحو مانصألا نكت م
 كلذ ةلازإ ىف هللا الإ هلإ ال ةيضق رصحت ىلا خيراتلا بتك ضعب حلت

 كلت ىلع اروصقم داسفلا ناكالو < كرشلا نم ظيلغلا ىسحلا نوللا
 بلسلا تاراغو تانبلا دأوو انزلاو رسيملاو رمنلا نم ةيقلخلا دساغملا
 ! خيراتلا بتك نم ىرحخأ بتك حلت اك ةيعاجالا مماظملاو ببنلاو

 مو « ةفاك كرشلا نم سوفنلا صلختست هللا الإ هلإ ال تناك ذقل

 نيتاه تحت ةيابنلا ىف جردنت ةددعتم اناولأ اعإو ادحاو انول كرشلا نكي
 . . هللا لزنأ ام ريغ عابتاو ةهلالا ددعت : نيتيسيئرلا نيتيضقلا

 : رعاشلا لومي اك « ادوبعم ابر ةليبقلآ تناك

 توغ نإ < ةيزغ نم انآ لهو

 !دشرأ ةيزغ دشرت نإو « تيوغ
 : ادوبعم ابر دادجألاو ءابالا فرع ناكو

 هيلع اندجوام عبتن لب : اولاق هللا لزنآ ام اوعبتا مه ليق اذإو »
 , ۳9 ءا

 ) )۳٤ناقل ةروس ] ۲١ [ ,



 : ةدوبعم ابابرأ تاوهشلاو ىوها ناكو

 یغولا رضحأ یرجازلا اذہآ الآ

 ! ؟ ىدلغع تنأ له تاذللا دهشأ نأو

 ءاشتام برعلل مرحت ابابرأ ةريبكلا لئابقلا نم اهريغو شيرق تناكو
 : مانصألا ةنهك ناك اك « ءاشتام لعقو

 اماع هنولحي < اورفك نيذلا هب لضي رفكلا ىف ةدايز ئسلا امنإ ١
 نزا . هللا مرحام اولحيف « "هللا مرحام ةدع |وئطاويل اماع هنومرحيو
 . “"( نيرفاكلا موقلا ىدہیال هللاو < مهلمع ءوس مه

 هلل اذه : اولاقف « ابيصن ماعنألاو ثرحلا نم أرذ ام هتل اولعجو »

 ء هللا ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناك اف ! انئاكرشل اذهو « مهمعزب

 ریثکل نیز كلذكو ! نوکحمام ءاس ! مہئاکرش ىلإ لصی وھف تل ناک امو
 ولو . مېنيد مهلع اوسہلیلو مهودريل مهؤاکرش مهدالوأ لتق نیکرشملا نم
 رجح ٹرحو ماعنأ هذه : اولاقو , نورتفي امو مهرذف , هولعفام هلأ ءاش

 ماعنأو ۰ اهروهظ تمرح ماعنأو - مهمعزب - ءاشن نم الإ اهمعطب ال

 . نورتفی اوناک اب مہیزجیس . هيلع ءارتفا اہیلع ہللا مسا نورک ذی ال

 مهلكلو . هللا اهمرح ىلا ةعبرألا مرحلا رهشألا ةمرحم نونمؤي مہنيلهاج ىف برعلا ناك )٠٠(
 اهنم الدب نومرو . رهشألا هذه نم اوءاش ام نولحم مهؤاوهأ متضتقا اذإ اوناك
 ةيآلا ريشت اذه ىلإو ! ماعلا ىل ةعبرأ مرا رهشألا عومحع لظي ثيحم اوءاش ام

 ,ةيركلا
 ) )۳١ةبوتلا ةروس ] ۳۷ [ ,



 انجاوزأ ىلع مرحمو انروك ذل ةصلاح ماعنألا هذه نوط فام : اولاقو

 دق , ےلع ےکح هنإ مهفصو مہزجیس 1 ء رش هيف مهف ةتيم نکي نإو

 ىلع ءارتفا هلا مهقزر ام اومرحو راع ریغب اهفس مهدالوآ اولتق نيذلا رسحن

 . "۲ نیدتهم اوناکامو اولض دق , هلا

 ىلعو - مانصألا ةدابع بناج ىلإ - كرشلا نم ناولألا هذه لك نمو

 صيلختل _ هللا الإ هلإ الب وعدي نآرقلا ناك « ةيمهألا نم ةدحاو ةجرد

 هللا ىلص - لوسرلا داهج ناكو . كولسلاو رعاشملاو « بولقلاو سوفنلا

 للص - هلوسرل هميجوتو هللا رمأب اعيمج اہیلإ اهجوم ةكم ف - ملسو هيلع

 . - لسو هيلع هللا

 باطحخ نم ارییک ازیح تلغش دق باسحلاو ثحبلا ةضق تناك ن لو

 مويلاب نامی لل ام - هناحبس  ملعپ هللا نإف < ةكم ى نيكرشملل نآرقلا

 « بولقلا نم هراثآ عيمجو هعاونأ عيمجم كرشلا عالتقا فرثآ نمرحلآلا

 « توملا دعب نوثعبيس مہنأ عطاقلا ناميإالا اونمؤي مل نإ مہنآ كلذ

 ءاوس « هنع اوعلقي نلو كرشلا كلذ اوعَدَي ناف « مهكرش ىلع نوبساحيو
 .. عابتالا كرش وأ ةدابعلا كرش ناك

 نم نارلألا كلت نم هللا الإ هلإ الب نينمؤملا سوفن تصلح نيحو

 , دیدج دالیم هنأک .. لئاه لوح مهسوفن ف ٹثدح دقف ۽ كرشلا

 ]١۱۳١-٠١١[. ماعنألا ةروس (۳۷)
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 .. رارقرالا درع الو « قيدصتلا درحم نكي م

 تارذ بيترت ةداعإ هنأك_ باتكلا اذه ريغ ىف انرکذ اک ناک دقل

 ديدحلا ةعطق ف تارذلا بيترت داعي اک ‹ دیدج عضو ىلع مهسوفن

 . ةيئابرهك ةيسيطنغم ةقاط ىلإ لوحتتف

 .. مهتايح بناوج لك ىف رثألا لئاه « قحلا , ىلإ ءادتهالا ناك

 مہولق لتحت تناك ىلا ةفئازلا بابرألا لك اهوتل تلاز دقل

 الإ حاورألاو بولقلا كلت لخشي دعي ملو < مهكولس عقاوو مهحاورأو
 .. هل كيرش ال دحاولا هلل « ةدحاو ةدابع

 < فارعآ نم اہ اقلعتم ناك ام لك ةفئازلا بابرألا كلت حم طقسو

 .. تاماڼها نم اموح ناک ام لکو

 الو تاداعلا الو « "“دادجألاو ءابآلا فرع الو « ةليبقلا دعت مل

 مهسح ىلع طغضت وأ ةضوعب حانج مهسح ىف نزت ةثوروملا ديلاقتلا
 طباور الو « مدلا طباور دعت ملو .. مهرعاشم وأ مهكولس لكشتل

 .. مهقرفت وأ مهنيب عمجت ىلا ىه « حلاصملا ,

 لغشلا یھ  اھجناشو لکو اہتاک ابتشا لکب _ اھلک ایندلا دعت مل لب

 یھ ١ ےقلا ر دعت ملو <« هللا الإ هلإ الب منام لبق تناك اک مھ لغاشلا

 ! ةرحنآلا نع ةعطقنم ايندلا اهررقت ىتلا

 م
 ! ماعلا یأرلاب یمسیام رضاحلا انتقو ی فرعلا اذه لباقي (۳۸)

۳¥ 



۳۸ 

 یھ .. قارتفالاو عمجتلا حاتفم ىه « هلا الإ هلإ ال » تراص دقتل

 نم اهريغ نيبو ايب لصفيو « اہ تنمآ ىلا بولقلا طبرب ىذلا طابرلا

 ناكم مهسوفن ىف ذحأ ىذلا « ديدجلا عمجتلا راصو . بولقلا

 هلإ ال لوح ارئاد « هللا الإ هلإ ال نم هلک اقبنم « اهلك ةع دقلا تاعمجتلا

 . هللا الإ هلإ ال نم هلک دیدحلا هدوجو ادمتسم « هللا الإ

 الإ هلإ الل مهاده ىذلا لسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا ناک م

 موقيل مقرألا راد ىف مهب قتلي - مہلإ هلا ةلاسر هيف تلثمت ىذلاو < هتلا

 كلذ ةيبرت وهو « هلك ةيرشبلا خيرات ىف درف ناسنإ هب ماق لمع مظعأب

 .. هللا الإ هلإ ال تايقالحأو « هتلا الإ هلإ ال تايضنقم ىلع ديرفلا ليحلا

 ء هللا الإ هلإ ال تايضتقم ىلع ةذفلا ةيبرتلا هذه لالخ نمو

 - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر دی ىلع « هللا الإ هل ال تایقالحخأو

 .. خيراتلا ىف ةمآ ريح تجرح

 لكب ةبولطم تناك هللا الإ هلإال نأ ساتلا نم ریثک مهوتب

 لبق - اوناك مہنأل اهراثآ لكب ديرفلا ليحلا كلذ ىف ةرثؤمو « اهتايضتقم
 بولطملا لك ناكل عضولا اذه ريغ ف اوناکو ل مہنآو ۱! نیکرشم كلذ

 ! ! رارقإالاو قيدصتلا وه منم

 ةمألا ىلع ىناجرإللا ركفلا اهانج ىتلا ىركلا ةيانحلا ىه كللتو

 نم هللا الإ هلإ ال غرفت - ىرحأ لماوع عم - تلظ ىتلاو « ةيمالسإلا



 . حورلا نم ةيواح ةملك ةياہلا ىف اتلاحآ ىتح اييردت یقيقحللا اهاوتحم

 ةروص - اليلق _ ضرعتسن نأ ديرن « مهولا اذه شقانن نأ لبقو
 . ةنيدملا ف نينمؤملا عم هلا الإ هلإ ال

 هنأل <« ةنيدملا ىف حطقني مل - انفلسأ اك - هللا الإ هلإ ال ثيدح نإ

 اعإ « رحأ عوضوم ىلإ هنم لقتني م قيرطلا إدبم ىف رك ذي اثيدح سيل

 .رخا عوضوم لك ىلإ هعم لقتني م قيرطلا إدبم یف رک ذی

 .رمألا اذه نيبت ةيندملا روسلا نم جذامن ذحأنلو

 ةابح ظنت اہ ادب ۵ د لتتم تاعوضوم تلوانت ىلا ةرقبلا ةروس نإ

 نيذلا نينمؤملا فصوب أبت « ةلودلا مايق دعب ديدحل لا عمتحلا ىف نينمؤملا
 قلا تادايعلا اودأ م ‹ ةحيحصلا ةروصلا ىلع خسرو مهداقتعا حص

 : ماع تضرف

 لونمۇي نيذلا نيقتملل یده هیف بیر ال تاتكلا كلذ .ملأ»

 لز اع لونمو نيذلاإو « لوقفنب مهانقزر امو ةالصلا نوميشي و بیغلاب

 نم ىده ىلع كثلوأ . نونقوي مه ةرحنآلابو كالبق نم لزنأ امو كيل

 : 0 نوحلفملا مه كثلوأو د

 اوفوتسپ م نيذلا « نيحلغملا » « نيقخملا » « نينمؤملا , ءالؤه لاقي اذا

 ءاتيلو « ةالصلا ةماقإ كلذ ىلإ اوفاضأ لب «رارقإلل او قيدصتلا طرش طقف

 ) )۳۹ةرقبلا ةروس ] ١- ٥ [

۳۹ 



 مہلع اتصرف دق ذدثتقو اتناك ناتللا ناتدابعلا امو < ةاكرلا

 مأ . ةنجلا حنمضو هلك بولطما متزرحأ ! مكيفكي : ممه لاقي له

 ىلع .. مكيلع ضرفو مكيلع ضرفو « مكيلع ضرف هللا نإ : مه لاقي
 ؟رييختلا ليبس ىلع ال بوجولا لييس

 ققحتت ال نالا ةقيفح نأ انيقي اوملعي ىكل « مح لاقيو
 : ناميألا ىلع ةلاد ةنيعم لاعأب نكلو « هدحو رارقإالاو قيدصتلاب

 نمربلا نكلو « برغم او قرشملا لبق مكهوجو اولوت نآّربلا سيل ,
 هبح ىلع لالا ىتآو « نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رحآلا مويلاو هتلاب نمآ

 ةالصلا ماقأو ٰ تاقرلا فو ليبسلا نباو نک اسملاو یماتیلاو رقلا یوذ

 ءاسأبلا ى نيرباصلاو « اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو < ةاكزلا ىتآو

 مه كئلوأو « اوقدص نيذلا كئلوأ . سأبلا نيحو ءارضلاو
 2 نوقخملا

 یلاو ‹ ١“ ا الإ إ هلإ ال ةضقب اهلك ةلوغشملا <« نارمع لآ ة هروسو

 : : ةديقعلاب ةماعلا تابألا هې ًادہت

 قحلاب باتكلا كيلع لزن . مويقلا ىلا وه الإ هلإ ال هللا .ملأ»

 . [ ١١۷ ] ةرقبلا ةروس'( ) 4٠

 . « ةينآرق تاسارد , باتك تئش نإ ليصفتلاب رظنا )4١(



 لزتأو « ساتلل ىده لبق نم ليجنالاو ةاروتلا لزنأو هيدي نيب امل اقدصم

 . “ب , . ناقرفلا

 اناج ىلإ ررقتو ةمساح ةحضاو ةديقعلا لوصأ ررقت ةروسلا هذه

 قحلا اذه رارقإال لاتقلا ةيضق تايضتقملا هذه نيب نم زربتو « اهتايضتقم
 : ىظعلا ىوبرتلا سردلا اذه تاذلاب امف دريو < ضرألا عقاو ف

 تايآل راہنلاو ليللا فالتحخاو ضرألاو تاوامسلا قلخ ىف نإ ,
 < مهونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا « بابلألا لوأل

 ‹« الطاب اذه تقلحام انبر : ضرألاو تاواسلا قلح ىب نوركفتيو

 ‹ هتيزحأ دقف رانلا لحدت نم كنإ انبر . رانلا باذع انقف ! كناحبس

 اونمآ نأ ناعالل ىداني ايدانم انعم“ اننإ انبر . راصنأ نم نيلاظال امو

 حم انفوتو « انتائیس انع رفكو < انبونذ انل رفغاف انبر <« انماف مکبرب
 كنإ « ةمايقلا موي انزخت الو ا ىلع انتدعو ام انتآو انير « راربألا

 منم لماع لمع عض ال أ : مہر م باجتساف . داعيملا فلخ ال

 نم ارجر خاو او ناه نیلا ضعب نم مکضعب ۰ ین ًا وأ رکذ نم

 مہناثیس مہنع نرفک أل « اولتقو اولتاقو « یلیبس ی اوذوآو « مهراید
 هدنع هللاو , هللا دنع نم اباوث راہنألا اتع نم یر تانج مهلخدألو

 . “۳ « باوثلا نسح

 ىلعو ادوعقو امايق هللا نورك ذي نيذلا نوقداصلا نونمؤملا ءالؤهف

 )٤۲( نارمع لآ ةروس ] ١-٤ [. )٤۳( نارمع لآ ةروس ]۱۹۵-۱۹۰[.



  بلقلا لمع بناج ىلإ حراوحلا لمع نم رك ذلاو - مهبونج

 قلخحت مل انآ ىلإ. نودتف ٠ ضرألاو تاوامسلا قلح ىن نوركفتیو

 مهاعأ ىلع سانلا بساحم نأ ىضتقي قحلاو « قحاب تقلح امنإ « الطاب
 نوعديف « ءازجو باسحو ثعب نم دبالف « ايندلا ةايحلا ى اہم اوماق یتلا
 منأ : باطلا تالهؤعب نومدقتيو « ةنحلا مهلخديو رانلا مهيقي نأ هللا

 - مالسلاو ةالصلا هيلع  نايإلل ىداني ىذلا ىدانملل مهعامس درجم

 نأ نوري مهتافص هذهو مهلاح هذه نيذلا نونمؤملا ءالؤه .. اونمآ دق

 ؟ رارقإالاو قيدصتللا ؟ هناحبس باجتسا ءیش یألف . . مه باجتسا هللا
 ةياقولل ةراحلا ةعارضللأ ؟ عطقني ال ىذلا مئادلا رك ذللآ ؟ ربدتلاو ركفتللأ

 « تايضتقم » نموه « هلك كلذ دعب ءىشل مأ ؟ ةنحلا لوحدو رانلا نم

 ! ؟ هلک كلذ

 ١ ... مکنم لماع لمع عیضأ ال ینآ مہر مم باجتساف

 هللا هل بیجتسي یذلاو ‹ بولطملاف .. حضاو ىوبرتلا هیجوتلاو
 الو . لمع ىلإ ركذتلاو ربدتلاو ركفتلا لوحتي نأ وه _العو لج -
 ؛ ضرألا عقاو ىف قتلا رارقإل داهجلا ةيضقب ةلوغشم ةروسلا تناك

 اورجاه نيذلا ترك ذف « قايسلا بسانت لمعلا نم اعاونأ ةيالا تزربأ

 اوذوأ نيذلاو < هلا ليبس یف مهرايد نم اوجرخآ نیذلاو « هللا لیبس ف

 ةديحولا لاعألا امنأل ال < هلا ليبس ىف اولتق نيذلاو « هللا ليبس ىف



 . “* قايسلا ىف ةبسانملا ىه اهنأل نكلو « ةبولطملا

 « اونمآ نيذلا م بطاخت ىلا ةيألا ايف تدرو قلا « ءاسنلا ةروسو

 مه ىلا ءايشألا.تاذب اونمؤي نأ مہنم باطت لب اونمي نأ مهنم بلطتف

 اذإ مكنإ اونمآ نيذلل لوقت ال _ لبق نم انرشآ اک لعفلاب اہ نونمؤم

 < هيلع حصرحو هيلع تظفاحو هومتخسر لب « بولطملا ناعإإلا اذه معنمآ

 دعب مكيلع االف « متررقأو مقدصو « مکتانادجوو مکبولق هب تألتماو

 مكيلع ىلع اك ةيلمعلا مكتافرصتو ىعقاولا مككولس نوڪي نآ كلذ

 ماع ضرفي اعإ ...مكفارعأ مكل ررقت اك وأ « مكؤاوهأ
 : ىلاعت هلوقب اپنایب م ۲)٣ ضئارف ,

 نم یر تانج هلخدی هلوسرو هللا عطي نمو , هللا دودح كلت ,

 هلوسرو هللا صعب نمو . مظعلا زوفلا كلذو اف نيدلاحخ راہنألا اهتحت

 . “"« نیهم باذع هلو ایف ادلاح اران هلحدب هدودح دعتبو

 ‹ ةيرسألا ميتاقالع الع نوميقي ةنيعم تاہجوت مههجويو

 كلذ ف هيلإ نوعجري ىذلا حجرملا ىلإ مههجويو <« ةيعاتجالا مهتاقالعو

 : هلک

 < مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هلا اوعيطأ اونمآ نيذلا اباي ,

 )٤٤( باتك ىف ینعملا اذه ىلإ ترشآأ ١ نارمع لآ ةروس ضرع ى « ةينآرق تاسارد .
 )٤٥( ثيراولا ىه , )٤٦( ءاسنلا ةروس ١۱۳١7 ١١[.



 مويلاو هللاي نونمۇت منك نإ لوسرلاو هللا لإ هودرف ءیش ف متعزانت نزف

 7 ..رحلالا

 بسحع اهلك ةايحلا ءارجإو <« لوسرلاو هللا ىلإ رومألا در طبربف

 مويلاو للاب نا إالاب  ملسو هلع هللا لص - هلوسرو هللا هر یصقیام

 . «رحلألا مويلاو هللاي نونمۇت نک نإ ) : هطرش هلعجمو رحلألا

 نم لوق یتح < ا غيلبتلا درحم هلسر لسري مل هنآ مهر مت

 مهلسرأ اعإ . . تررقأو تقدصو ٠ تملع دقو ىغلب دقل : : لوشن

 : اوعاطيل

 “* ۾ .. هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو ,

 اهضرف یتلا هتایج وتو هیهاونو هرماوآو هماکحآ نایب دعب مهملعی م

 یعقاولا قيدصتلاب اعإ < ىقلاب سيل نامبإالا نأ - « اونمآ نیذلا » ىلع

 : سوسح لمع ةروص یف نام إلل

 هب رجب اءوس لمعپ نم . باتکلا لهآ ینامآ الو مکینامأب سیل ١
 نم تاحلاصلا نم لمعي نمو . اريصن الو ايلو هللا نود نم هل دج الو
 . “ « اريقن نوملظي الو ةنحلا نولخدي كئلوأف نمؤم وهو نأ وأ ركذ

 , [ ٥۹٩ ] ءاسنلا هروس ( ) ٤۷

 . [ ٦4 ] ءاسنلا ةروس (4۸)

 ]۱۲۳-١۲٤[. ءاسنلا ةروس ( ) ٤۹4



 ماعإو ) نيدلا لاک اب نالعالا اف درو ىلا ةدئاملا هرړوسو

 : ةمعنلا

 تصرو <« یتمعن مکیلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا »

 . '( انید مالسرالا مکل

 براشم او معاطملا نم مرح امو هللا لحأ ا( نايب اهلك ةروسلا هذه

 ف ةي لوأ نم « نينمۇملل »ر ةهجوم اھلک یھو < ماكحألاو تالماعملاو

 : ةروسلا

 « .. دوقعلاب اوفوأ اونما نيذلا اأاي

 ةعي رش ىلإ مك احتلا بوجو ىلع احرص اصن تصن ىلا ةروسلا ىهو

 ثلاث ال نانثا ناعون محلا نآ تنیبو « ةفاك عئارشلا نم اهريغ نود هللا

 : ةيلهاحلا مکح امإو هللا مکح امإ-: انب ةطساو الو ا

 موقل اكح هلا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاحلا مكحفأ ,

 ° لونقوب

 نورفاكلا مهن هللا دنع مهكحف هللا لزنأ ام مكحي مل نم نأو

 ٠ ; نوملاظلا نوقسافلا

 ٠١ ۲ نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنآ اع مکحم م نمو »

 . [ ٤٤ ] ةدئالا ةروس (۵۲) . [ ] ةدئاملا ةروس ( ) ٠٠١

 . [ ٠١ ] ةدئاملا ةروس ( ۵۹)



 . “*"« نوملاظلا مه كتل وأف هلا لزنآ ام مکعب نمو »

 , *“ « نوقسافلا مه كاثلوأف هلا لزنأ ا مک م نمو »

 . اونمآ نيذلل باطح اهلك , . اهقالطإ ىلع ةيندملا روسلا ةيقب اذكهو
 نم هب اوءاج ىذلا ر ارقإالاو قيدصتلا نإ : م لوقت « اوقدصو اورقأ ىأ

 هب اوفلک « لمع » اهتاذ ةرجهلاو هللا ليبس ىف هب نیرجاهم ةكم
 ممضتقي ( راصنألا نم اوناكنإ ) ةنيدملا ىف هيلع اوناك ى ذلا وأ _ هوذفنف

 ‹ ىهاونلاو رماوألاو فيلاكتلاو ماكحألا نم ةنيدملا ى دج اع اومرتلي نآ

 اذه نم هللا دنع نم ءاج اع مازتلالاب اطبترم راص _نآلا - منامي نأو

 ىذلا قافنلا وهف الإو ‹ مهناميإ قدصل كحملا وه مازتلالا اذه نأو « هلك

 .. رانلا نم لفسألا كردلا ىف دولخلا الإ هب ىزجم الو « هللا هلبقب ال

 كابق نم لزنآ امو كيلإ لزنآ اع اونمآ مہنآ نومعزپ نیذلا لارت مآ ,

 ديريو « هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومك احتي نأ نوديرب

 ىح نونمؤي ال كبرو الف » ... « ادنعب الالض مهلضي نأ ناطشلا

 تيضق ام اجرح مهسفنأ ىف اودجي ال م « منیب رجش امف كوكي
 , اماست أوملىسو

 دعب نم مہم قیرف یلوتی م ‹ انعطآو لوسرلابو هلان انمآ نولوقیو ,
 اذإ مہنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو . نينمؤم اب كئلوأ امو « كلذ

 , [ ٠١ ىلإ ٠٠ ] ءاسنلا ةروس ( هه) , [ 4١ ] ةدئاملاأ ةروس ( ه۳ )

 , [ ٤۷ ] ةدئاملأ ةروس )٥٤(
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 ميولق فأ ! نينعذم هيلإ اوتأي قحا ممه نكي نإو . نوضرعم مهنم قيرف
 مه كثلوآ لب ؟ هلوسرو مہیلع هللا فح نآ نوفاخب مآ ؟ اوباترا مآ ضرم
 نأ منيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناكاعأإ . نوم اظلا

 هلوسرو هللا عطي نمو . نوحلغملا مه كئلوأو . انعطأو انعم اولوقب

 . “" « نوزئافلا مه كلئلوأف هقتيو هللا شو

 ١ اريصن مه دجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا ف نيقفانملا نإ «"“ ,

 < هللا الإ هلإ ال تايضتقم نم ةيندملا روسلا هب تءاجام اذه ناكا ذإف

 مولا » : ىلاعت هلوق هللا لزنآ موي . نيدلا لمتكا نيح هنأ ال حو دقف

 مالسإالا مكل تیضرو « تمعن مکیلع تمغنآو ‹ مكنید مکل تلمک أ

 بنالا لمش « لماک ةايح جهم هللا الإ هلإ ال تناك « انید

 لمشي . ىلمعلا ىكولسلا بنام لاو « ىدبعتلا بناحلاو « ىداقتعالا
 ( هلاعفأو هثئامسأو هتافصو هتاذ ى هديحوت ىأ ) هللا ةينادحوب داقتعالا

 اهدحو هتعی رش کتو ‹ كيرش الب هدحو هل ةيدبعتلا رئاعشلا هيجوتو
 بناج ىلإ « هللا الإ هلإ ال قالحأب قاختلاو « عئارشلا نم اهريغ نود

 .. اهايإ مهفلك ىلا ةددعتملا فيلاكتلا

 ناميإلا : ىداقتعالا بناحلا ىلع تزكر دق ةيكملا روسلا تناكاذإو

 < هرشو هريحخ ردقلاو « نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رحآلا مويلاو هتلاب

 رئاعشلا نم ةكم ىف ضرف دق ناك امو « كلذك یقالحألا بناحلا ىلعو

 )*٥( رونلا ةروس ] ٤۷-٠١ [ . )١۷( ءاسلا ةروس ] ٠٤١ [ ,

¥ 
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 ةيضق ىلع اديدش ازيكرت تزكر دق ةيندملا روسلا نإف <« ةيدبعتلا

 كحل وه كلذ رابتعاو . هللا ةعيرش ىكحتب مازتلالاو ٠. ةيمك احلا

 تادابعلاو ٠ قالحخألا بناحلا ىلع ديكوتلا عم « نايإالا قدصل

 .. ةنيدملا ىف تضرف ىلا ىرحألا

 نوكر يرقت ىأ « ةيمك احلا ةيضق نأ نظن نأ غلابلا اطا نم نكلو

 نمو ةحابإو ميرحتو ليلحت نم عيرشتلا قح نأو « هدحو هتل ةيمك احلا
 - هللا لزنآ امریخب عی رشتلا نآو « رشبلا هيف هکراشی ال هتل صلاح قح وه

 هللا لزنأ ام ريغب نوعرشي نيذلا ةعاطإ نأو « كرش _ هنود نم وأ هعم

 .. كرش

 ف تررقت دق - كلت امتاليصفتب - ةيضقلا هذه نأب نظلا ًأطخللا نم

 لب . اميلع مہتایح نوملسملا عقل لزنتت تاعي رشتلا تآدب نیح ةنيدمل
 <« ةيكم ةروس نم رثكأ ىف <« ةكم ىف امساح احضاو اريرقت تررقت دقل

 ايكولس امازتلا اهفصوب ال « هللا الإ هلإ الب داقتعألا لوصأ نم لصأك

 , سحق

 : ةيكلا فارعألا ةروس نم ةيآلا هذه لاثملا ليبس ىلع ذحخ

 الیلق . ءایلوأ هنود نم اوعبتت الو < مكبر نم مكيلإ لزنآ ام اوعبتا
 o) نورك ذتام

 )٩۸( فارعألا ةروس ]۳[ .



 ؟ ةيألا هذه ”ديفت اذام

 ىرحألاو اس رومأم امهادحإ : نيتنا نيتلاح ىف سانلا نأ ديفت اہ

 . كرشلا ىه ةيناثلاو ‹ ناعإلا ىه لوألا . انع ىہنم

 نم مكيلإ لزنآ ام اوعبتا» : ىلاعت هلوق ىف صخلم نامي إلاف

 . « مکېر

 ىأ - ءايلوألا عابتا وه - هللا لزنأ ام ريغ عابتا ىأ - لباقملاو

 . حيرصلا كرشلا وهو - ءاكرشلا

 : فارعألا ةروس نم اضيأ ةيآلا هذه ذحو

 . “"«ىمألاو قلخلا هل الأ ,

 ةغيصب . هدحو هلل رمألا نأ : دحاو 'تقو ى نيرمأ ررقت ىهف

 فرمألا . نيعم لاح الو نيعم قاطنب دد ريغ هقالطإ ىلع رمألا . رصقلا

 ضرألاو تاوامسلا ىف امأف . كلذكرشبلا ةايح ىو ضرألاو تاوامسلا

 قلحخ ىلا هللا مكبر نإ » : ةرابعلا هذه لبق ىلاعت هلوق نم دافتسمف

 راہنلا ليللا ىشغي شرعلا ىلع ىوتسا م مايآ ةتس ىف ضرألاو تاواسلا
 ف امآو « "٩ « هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو « اثيثح هبلطي

 اعرضت مکبر اوعدا» : اهدعب یلاعت هلوق نم دافتسف رشبلا ةايح

 دعب ضرألا ىف اودسضتالو . نيدتعملا بحال هنإ < ةيفحو

 )٥( فارعألا ةروس ] ٤ [. )٠( فارعألا ةروس ] °4] .
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 ف اودسفت الو ۔ هللا رمآ ىلع جوراب اودتعت ال یآ (' « اهھحالصإ

 , هللا دنع نم لزن اع اهحالصإ دعب هجهنمو هلا عرش ريغ عابتاب ضرألا

 ف ةيمكاحلا قح نوك وهف ةيآلا هررقت ىذلا رحآلا رمألا امأ

 ةردقلا نم ىأ « ةيقلاخلا نم ادمتسم رشبلا ةايح ىو ضرألاو تاوامسلا

 ذإو .رمألا بحاص هدحو وه قلخلا ىلع ةردقلا هل ىذلاف . قالا لع

 فللذک هدحو وهف ‹ قلخ-اب درفتملا وه  یلاعتو هناحبس _ هدحو هللا ناک

 ءاوس رشبلا ةاح فو ضرألاو تاواسلا ى < رمألا بحاص

 : ةكلا یروشلا ةروس نم ةيألا هده حلو

 هيلع یر هللا مکلذ . هللا ىلإ هکحف ءیش نم هيف عتفلتخا امو ر

 . "۲ ببنأ هیلإو « ثلکوت

 ضرعي ءىش لک ف هلل ةيمك احلا در وهو « أدبلا تاذ ررقت ىهف

 ءىیشلا سج اهانعم ( ء یش ن ١ : یاعت هلوقف ۰ مېتایح ف سانلل

 لإ هکح هقالطإ ىلع ءیش لکو . هقالطإ ىلع ءىش لك یأ < همومعو

 ةقباسلا ةيألاو . ابودنموأ اهوركموأ احابم وأ امارح وأ الالح هنوك ى هللا

 : فارعألا ةيآ هتررق ىذلا ىعملا تاذ ررقت اه

 ‹ لوما ىح وهو « لولا وه هتلاف ! ؟ ءایلوآ هنود نم اوذحا مآ (

 ] 0٩۳ ۲ رق ءیش لک ىلع وهو

 )٦١( یروشلا ةروس (۳) ,[٠ه١-7١٠] فارعألا ةروس ]۹[ ,

 ) )۲ىروشلا ةروس ]١١[.



 ذاا وه كلذ فالحو < نامإإلا وه هتل ءىش لک ی ةيمك احلا درف

 وهو « ىلولا وه هدحو هللا نأل ‹ لطاب لمعوهو  كرشلا ىآ - ءايلوألا

 . ريدق ءىش لک ىلع وهو ‹ نوما ىح یذلا

 نم مه اوعرش ءاکرش مه مآ ١ : ىروشلا ةروس ی یلاعت هلوق كلذک

 , « ! ؟ هللا هب نذأب ملام نيدلا

 : ةيضقلا ىف اليصفت كأ تناك اعر ماعنألا ةروس تايآ نكلو

 ؟ الصفم باتكلا مکیل لزنأ ىذلا وهو امكح ىغتب أ هللا ريغفأ ر

 ننوكت الف ‹ قحلاب كبر نم لزنم هنآ نوملعي باتكلا مهانيتآ نيذلاو

 وهو هتالكل لدبم ال الدعو اقدص كبر ةملك تمنو . نيرتمملا نم

 نإ « هلا ليبس نع كولضي ضرألا ىف نمرثك أ عطت نإو و . ملعلا عيمسلا

 نع لضي نم ملعأ وه كبر نإ . نوصرخ الإ مه نإو نظلا الإ نوعبتي

 هتایاب متن نإ هيلع هللا مسا ركذ ام اولکف . نیدتهملاب ملعآ وهو هليبس
 مرح ام مكل لصف دقو هيلع هللا مسا ركذ امن اولك أت الأ مل امو . نينمؤم

 نإ . ملع ريغب مهئاوهأب نولضيل ارثك نإو . هيلإ متررطضا ام الإ مكيلع

 نوہسكي نيذلا نإ . هنطابو مالا رهاظ اورذو . نيدتعملاب ماعا وه كبر

 , هيلع هللا مسا رك ذي م ام اولك أت الو . نوفرتقب اونا اب نوزجیس مالا
 نإو . مكولداجيل مبئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو . قسفل هنإو

  نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ

 )٦٤( یروشلا ةروس ۲١۱7 [. )ه٦( ماعنألا ةروس ] ١١۶ ١١١ [.
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 ( ! ؟ اح ىغتبأ هللا ریغفآ » : یراکتالا لاؤسلا اذ ادیت یھو

 <« اكح ذختتب نأ ىغبني ىذلا وه . هدحو هلل ةيمك احلا نأ ديفي ىذلا

 دق هللا نأ ديفت مت . رومألا نمرمأ ىف هيلإ مكتحب نآ هريغ دحأل ىغبن الو

 ىف هللا ريغ اك ذختب نأ دحأل ةجح كانه دعت لف الصفم باتكلا لزنأ

 ف هنأو . ةيكم ةروس ىف ةيكم ةيآ هذه نأ ظحاليو .. رومألا نم رمأ

 : مينايح ىف سانلا اهيلإ جاتحي ىتلا تاعي رشتلا لك تلزن دق نكت مل ةكم
 ليصفت وه سيل ةيآلا هيلإ رشت ىذلا ليصفتلاف . ةنيدملا ف كلذ ناكاعإ

 ةيضق - ىربكلا ةيضقلا ليصفت ناكاعإ- عورفلا ليصفت ىأ- ماكحألا

 الإ حصي الو متي ال داقتعالا نأو . داقتعالا لصأ نم اهنآو - ةيمك احلا

 دنع نم ءاج اع إدہملا ثيح نم - مازتلالا وه هادؤمو هانعم ناك اذإ

 مأ ناك داقتعالاب اصتخمو « اليلق مآ هللا دنع نم ءاج ام ناک اریثک « هللا

 ,MV ماکحألاب اصتخع مآ < قالحخألاب اصتخم

 ىهو <« ةلصافلا ةملكلا ىه هللا ةملك نأ ريرقت ف تايآلا ىضمت م

 < نظلا نوعبتي نيذلا نولاضلا مه اهعبتي ال نم نأو « لدعلاو قدصلا

 یدتېب نم ملعیو هلیبس نع لضپ نم معي هللا نآو « نودتې ال م نمو
 , هيلإ

 ص ۷ ج نآرقلا لالظ ىف ماعنألا ةروس ةمدقم فاو ليصفتب عوضوملا اذه ىف ارقا )٠١(

 روصتلا تاموقم» باتك يف ٠ ةيدوبعو ةيهولأ » لصفو . ٤-٠١۲4
 , « یاسا



 اليصأتو . اه اديكوت اهلك تامدقملا هذه ىأت ىتلا ةيضقلا ىنأت مث

 . ايف رمألا ررقي ىذلا نمو « مرحتلاو ليلحتلا ةيضق ىهو . امتدعاقل

 انمؤم امنأش ف ناسنإالا لعجمامو < نيكرشملا فقومو اهنم نينمؤملا فقومو

 هللا يسا نورك ذی ال اوناک ةکم ی نیکرشملا نأ اهرادمو . اکرشم هلعج وأ

 مهسفنأ دنع نم ةيعرش رمألا اذه نوطعيو اهلك أ نولحم م ةتيملا ىلع

 رك ذي مل ام اول أب نأ نينمؤملا هتلا ىہنیف . ناهرب ریغبو هلا نم نذإ ریغب

 اوعاطأ نإ مهنآ مهرذنيو - هللا اهمرح ىلا ةتيملا وهو - هيلع هللا مسا

 هللا لزنآ ام اياهاج اعی رشت نوعیطب مہنأل < مهلثم نوكرشم مهف نيكرشملا

 . تاطلس نم هب

 لوزن دعب ةنيدملا ف أدبت مل ةيمكاحلا ةيضق نأ نيبتي كلذ نمو

 تايضتقم نايبو ةديقعلا ليصأت تقو ى ةكم ىف ثأدب ام حيرشتلا

 نم هنأ رقت ةنيدملا ف كلذ دعب ةعطاقلا ماكحألا تءاجو « هللا الإ هلإ ال

 یتح انمؤم دحأربتعی ال هنأو ‹ نورفاکلا مه كئلوأف ہتلا لزنآ امم مکحم

 ليصأت تقو ةكم ىف ررقت ام اديكوتو اقيبطت « هلوسرو هللا ىلإ مکتحم

 , ةديشعلا

f f Hi 

 بناحلا ىلإ رظننلف « ىنابرلا فيلكتلا بناج نم اذه ناك اذإف

 فيكو ىابرلا رمألا اوقلت فيك .. ةنيدملا ىف نينمؤملا ةايح ىف ققيبطتلا
 , . هوم

 فو
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 هذه له : لأسي تح ثبلتي درفتملا ليحل ا كلذ ىف دحأ نکی ل

 - ةرهطملا ةنسلا ىف وأ هلا باتك ىف ءاجام اهنم ءاوس - ةينابرلا رماوألا

 نكي له + هيلع ةدئاز مآ ناإلا ىمسم ىف ةلخاد ىه له ! ؟ ةمزأم

 نوکي لهو ! ! ؟ كلك اهذيفنت ىخبني مآ « هللا دنع نم اہناب قیدصتلا

 ! ! ؟ قالطإالا ىلع اهنم ئشب لمعي مل اذإ انموم ناسنإلا

 هللا مه دهش نيذلا نينمؤملا نم ناك ءاوس « كلذ عنصي دحأ نكي مم

 . نيقفانملا نم تح اوناك مآ « ناإالاب اسو هيلع هللا یلص - هلوسرو

 , نورفاك مهسفنأ ةليخد ىف مهو نامبإالاب نورهاظتي نيذلا

 قطنت ةملك تسيل هللا الإ هلإ ال نأ نوملعي ءالؤهو ءالؤه ناک دقف

 نودؤي اوناکو . تایضتقم تاذ ةملك ىه امن إو « رمألا یہتنیو ناسللاب

 نأ . نيقفانملاو نينمؤملا نيب ىساسأ قراف حم . لعفلاب تايضتقملا هذه

 ف اعمطو . ام زنأو اهب رمآ ىذلا هتل ةعاطو « اس انام ابنودؤب نيلوألا

 روتفب امودؤیو . نامی | ریغب اقافن امنو ديف نورحنآلا امآو ‹ هناوضرو هتنج

 : اهنم تلفتلل نولياحتي وأ « ىح وأ رهاظ

 ةالصلا ىلإ اوماق اذإو . مهعداح وهو هللا نوعداحم نيقفانملا نإ ,

 . '« اليلق الإ هتلا نورك ذي الو « سانلا نوءارب ىلاسک اوماق

 هللا نأ دق : لاق ةبيصم مكتباصأ نإف . نطبيل نمل مكنم نإو ,

 )٦۷( ءاسشلا ةروس ١٤١١7 [ .



 نأك_ نلوقيل هللا نم لضف مكباصأ نألو . اديهش مهعم نك م ذإ لع

 ازوف زوفأف مهعم تنك ىتیلاب ةدوم هنیبو مكنیب نكت م

 , ۲ ! |(ظع

 روصتي - ! نينمؤملا نع الضف - نيقفانملا كئلوأ نم دحأ كي ملو
 قطن درج ايندلا ةايحلا ف مالسإلا ةيرهظم ىلع لصحم نأ عيطتسي هنأ

 ناكالو .. انايضتقم نم ادحاو المع لمعي نأ نود < هللا الإ هلإ ال

 ! ! ثودحلا نكم  ملسملا حمتحلا ىف اذه

 ىذلا حمتحا ىأ - للسما حمتحا ف دحأو درف دوجو روصت نإ

 ءاوس - سالا اذ ظفتحمو « السم » ىمسي - هللا ةعب رش ىلإ مك احتي

 لاعأ نم ادحاو المع لمعي نآ نود - اقفانم وأ انمم هتقیقح یب ناک

 ! ليحتسم روصت وه .. مالسإالا

 ! ةالصلا ةلأسم ريدقت لقأ ىلع كانهف

 مكاحتي ىذلا عمتحما ىأ - لسملا عمتحلا ىن دحاو درف عيطتسي ال

 عقوت نأ نود ةالصلا قي ال ةيلاوتم مايأ ةثالث قبي نأ - هتلا ةعيرش ىلإ

 ةربعلا تسيلف . ارفك لتقي وأ ادح لتقي نأ ىوتسيو ! لتقلا ةبوقع هيلع

 عقاولا ىف نكي ال هنأ قحم ةيميت نبا مامإللا لاق اك ةربعلا امإ ! انه

 لتقلل ضرعتي ناميإالا نم ةدحاو ةرذ هبلق ىف ناسنإ دجوي نأ ىلمعلا

 .[۷۲-۷۴۳ 7 ءاسلا ةروس (۸)

 د۵



 لتقي تح ةالصلا مدع ىلع ارصم لظي م ةالصلا هئادآ مدع ببسي

 ! ! ليحشسم ! ! لعفلاب

 مك احتلأو « هللا ةعي رش ةيمك اح ىلمعلا ىعقاولا رارقإلا اضيأ كانهو

 هنأ رلف . الإو .. اهاوس ةعي رش ىأ ىلإ لا مکاحعلا مدعو ۽ اهدحو ایل

 ؟ ۲ السم ر لظی لھف < بم اٹیشرکنآوا 0 بلع جرح

 درف دجوي نأ - ملا عيتفا ىف ليحتلا نم نأ ني د اگر

 السم یمسی لظی مت < ء مالسإلا لاعأ نم ادحاو المع لمعي ال دحاو

 !{e ! عمتحملا كلذ ىف ةايح هل لظت نأ نع الضف « مسالا اذ ظفتحمو

 ىعدت ىلا ةيلهاحلا تاعمتحلإ ىب ةغرافلا ىوعدلا هذه لثم زراثت

 حور نع ةلماك ةبرغ بيرغلا < فاجرإالا ركفلا ىلإ ةدنتسم « مالسإالا
 ( .. نيدلا اذه

 الإ هلإ ال تايضتقم ةيضق - ةرطخلا ةيضقلا هذه ىف نآلا رظننلو

 ىف ةدحاو ةجيتن ىلإ اهلك ىدؤت < ةفلتخع تاقلطنم ةثالث نم - هللا

 : ةياهنلا

 اذإ اهلجأ نم لزن ىلا هفادهأ نيدلا اذه ىدؤي نأ نكمي له : الوأ

 -رارقالاو قيدصتلا ناكاذإوأ ٠ رارقالاو قيدصتلا وه هلك بولطملا ناك
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 ف لب 0 اه دحسو اندلا فال » مالسالا ةفبص ءاطعال یک  هدلحسو

 ! ؛ كلذك ةرحلألا

 هتباحصو  ماسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر هلعفیام ناک له : اینا

 1 ؟ مہیلع بجناأو

 م ئشب ناسنإ نمؤي نأ ةيرشبلا سفنلا عقاو ف نكمي له : اهلا
 اضقانم وأ « نايإإلا كلذ تايضتقمل ارياغم هلك یعقاولا 'هكولس نوک
 ! ؟ هل

 ىلإ لسرلا هتلا لسري اذال : الوأ لأسف لوألا قاطنملاب دبنو

 ! تالاسرلا مهعم لزني اذالو « ةيرشبلا

 دحأل ىغبني ال هإف « ريطخلا رمألا اذه ىف انسفنأ دنع نم بيج الو

 دق  یٰلاعتو هناحسس هللا نال «رمألا اذه یف هسفن دنع نم بيج نآ

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأب ال ىذلا لزنملا هباتك ف اذ لفكت
 ۰ فاح

 . "۾ تلا ندا عاطيل الإ لوسر نم السر امو

 .[ ]7 ءابسشلا ةروس (۹)
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 موقيل نازيلاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل

 . '«زیزع یوق هتلا نإ . ببغلاب هلسرو هرصنب نم

 صاخلا عضولا تاذ - ةمعتاخلا ةلاسرلا نع ثدحتن نأ لبقو

 تالاسرلا نع ناثدحتت نبتللا نتيالا نيتاه ربدتن  ةصاخلا فادهألاو

 . - لسو هيلع هللا ىلص - دمحم ىلإ حونو مدا ندل نم ةماع

 خيلبتلا درع هللا دنع نم مب د ال لسرلا لاسرإ ن ر نیلا یدحاف

 ىنغلب دقل : لوق نأ لر هيلإ لسرأ ناسنإ ىآ عسي ثيحم « مالعإلاو
 هتملعو رمال ىغلب دقل : لوقي نآ یغبنب اعإ , " هتملعو رمالا

 فدملا ققحو « هيلإ لسرملا لوسرلل باجتسا دق كلذب نوكيل . هتعطأو
 . لسرآ هلجأ نم ىذلا

 سانلا ةايح ةماقإ وهو . هددحتو فدها كلذ نيبت ىرحألا ةبآلاو

 ىرحألا نآرقلا تايآ اهلصفت ةعماج ةلماش ةزجوم ةرابع ىهو , طسقلاب

 . رشبلا ءاوهأل كورتم ريغ اددحع اقيقد اليصفت ( كلذك ةرهطملا ةلسلاو )
 : يش لك دسفل سانلا ءاوهأل كرت ول طسقلا ديدحت نأ كلذ

 ) )۷١دیدحلا ةروس ]۲١[.

 ) )۷۹ةلجرملا هنع اكتب ىذلا « قيدصتلا » للمشي وهف . نب نيفيا ديفي ةغللا ف معلا

 ,تاعاالاب ىنعملا وه هنإ نولوقيو
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 نمو ضرألاو تاواسلا تدسفل مهءاوهأ قتحلا عبتا ولو »
 ۹ نف

 سيل باتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ نإ افنآ الإ راشملا ةيآالا ىضتقمو

 سانلا ةايح ف یعقاو لمع فده یقفحتل اع ن مالعٍ,الاو غيلبتلا درڪ

 كلذو ةعيرشلا هذمه سانلا عاضحإو « هجهنمو هللا ةعي رش ةماقإ وه

 . طسقلاب سانلا مايق ىلإ ىدؤي ىذلا ديحولا ليبسلاوه اذه نأل « جبنا

 اعإ « ققحت دق نيدلا لازنإو لسرلا لاسرإ نم فدهلا نوكي ال هريغبو

 ٠ رثاضلا ىف ئنامآ وأ « یعقاو دیصر ریغب ةعوفرم تاراعش نیدلا لظب

 .ةيالا ف -ةراشالاو ٍ سانلا ةايح ىف ائیش ریخت الو 0 رحت الو مدقت ال

 نيب نم نأ ىف ةلالدلا ةحضاو <« هلسرو هللا ةرصنو . سأبلاو ديدحلا ىلإ

 . « طسقلاب سانلا موق » ىكل هللا ليبس ىف داهحلا ةبولطملا لاعألا

 حونو مدآ ندل نم تالاسرلا عيمج ىف اققحتم ىعملا اذه ناك اذإف
 ‹ صاح حصو اه ةربحلألا ةلاسرلاف - لسو هيلع هللا لص  دمحش ی

 الإ ةفاضالابو « اعيمج ةقباسلا تالاسرلا ريغ « ةصاحخ فيلاكتو

 , اعيمج

 : اهلهأو ةقباسلا تالاسرلا نع . ىلاعتو هناحبس  لوقب

 ةالصلا اوميقيو « ءافنح نيدلا هل نيصلخع هللا اودبعيل الإ اورمأ امو »

 . [۷1] تونمۇgملا ةروس (۷۲)
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 . ""( ةميقلا نيد كلذو « ةاكزلا اوتؤيو

 لص - دمحم ةلاسر تح اهلك تالاسرال الماش رمألا اذه ناك اذإف

 لوسرلا اهبلإ لسرأ ىلا - ةمتاخا- ةريحألا ةلاسرلا نإف _ ملسو هيلع هللا

 < تالاسرلا ةيقب ريغ رخآ نأش امه - مالسلاو ةالصلا هيلع مالا

 . تالاسرلا ةيقب ريغ ةيفاضإ فيلاكتو

 هللا یلص _ دمحم دعب الوسر لسرپ الآ هتثیشمو هتلا ردق ین ناک دقل

 :  ماسو هيلع

 ماحخو هللا لوسر نكلو < مکلاجر نم دحآ ابآ دمحم ناک ام ,

 . "۲ نيينلا

 yT ىن یدعب سیل هنإ الآ »

 نأو « ةمتاخلا ةلاسرلا هذ نيدلا عب نأ هتئیشمو هللا ردق یب ناکو

 : ةفاك ةيرشبلل نوكت
 تیضرو ‹ تمعن مكیلع تمعتآو ْ مكنيد مكل تلمكأ مويلا ,

 . ”٩ « انید مالسرالا مکل

 . ""  اريذنو اريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرآ امو ,

 . ]٣١[ ةدئالا ةروس ]١[. )۷٦( ةنيبلا ةروس (۷۳)

 . [۲۸] ًأبس ةروس (۷۷) ]٤[.. بازحألا ةروس )۷٤(
 . ناخيشلا هجرحخأ (۷ه)
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 aT اعمج مكيلإ هللا لوسر ا سانلا ااا : لق

 . ""( ةفاك مألا ىلإ تشعبو .. »

 ةعاخلا ةلاسرلا تاذ ةمت الا ةمألا ملكت نأ هعيمج كلذ ىضتقا دقو
 . لبق نم ةنمؤملا مألا ةيقبك ادحاو افيلكت ال نينثا نيفيلكت

 نيصاخع , هللا دبعت نأ تفلك دق اهلك ةقباسلا ةنمؤملا مألا تناك اذإف

 اماذ دودح ف هفیلاکتو نیدلا لع مھتستو « « ءافنح نيدلا هل

 تفلك مم < هتاذ فيلكتلا اذه تفلك دق ةملسملا ةمألا نإف « بسحف
 لوسرلا نع ءافلخ <« ضرألا عاقب لك ىف نيدلا اذه رشنت نأ كلذ قوف
 هلک نیدلا نوک نح دهاجت نأو « هل ادادتماو - لسو هيلع هللا یلص -

 . هلل

 نع نوهنيو فورعم اب نورمأيو « ريا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ١
 . “ركنا

 . “ , هتل هلک نیدلا نوکیو < ةنتف نوكت ال یتح مهوٹتاقو

 دعب ةمألا هذه نم بولطملا « لمعلا , نوكي نأ كلذ ىضتقمو

 نم بلاط لمع لک نم ریٹکب رطحخآو ‹ ریٹکب مخضأ رارقإالاو قیدصتلا
 . خيراتلا ىف ةقباس ةمأ

 ]۱١٤[. نارمع لآ ةروس (۸۰) . ]٠١۸[ فارعألا ةروس (۷۸)
 .[۳۹] لافنألا ةروس )۸١( . ناخيشلا هجرحا (۷۹)
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 نايفي ال ‹ لمع ريغب « اهدحو رارقإلاو قيدصتلا ناك اذإو

 لك ىلع ضرف هللا نأل . ةقباسلا مألا نم ةمأ ىأل ىنابرلا فيلكتلاب

 غلبيل ال « هلا نذإب عاطيل الوسر الإ لسرأو « فيلاكت اهنم ةدحاو

 قيدصتلا ىي نأ نكمي ال - ةصاحخ ةفصب _ ةمألا هذهف « بسحف

 نإ ف نيفيلكت تفلك دقو « اهقتاع ىلع ىلا ىنابرلا فيلكتلاب رارقاللاو

 لک ف یابرلا یدھلا رشنت م ‹ اھسفن تاذ ف هلل ےقتست نآ : دحاأو

 .. ضرألا

 رارقرالاو قيدصتلا وه هلك بولطملا نأ ول _ روصتي ناك لهو

 ةكم لوقن الو « كرشلا ناثوأ نم اهدحو ةبعكلا رهطت نأ - ةدايز الو

 ىذلا ىمالسإلا ماعلا ةيقب نع الضف « ةييرعلا ةريزحلا الو <« اهدحو

 . هللا ليبس ىف نيدهاحملا داهجم رونلا هيلإ دتما

 نأ - رارقإالاو قيدصتلا وه هلك بولطملا نأ ول _روصتي ناك لهو

 ةلودلا هذه لمشت نأ نع الضف « ^" ةنيدملا ىف ةلود مالسإلل موقت

 نرق فصن ف لمشتف ‹ دتت نآ نع الضف « اهلمكأب ةيبرعلا ةريزحلا
 , لعفلاب ثدح اك اقرش دنه ىلإ ابرغ طيحملا نيہام

 ول وأ « رارقإالاو قيدصتلا وه هلك بولطملا نأ ول _روصتي ناك لهو

 تّ نأ - رارقالاو قيدصتلا وه هلك بولطملا نأ اومهف نيملسملا نأ

 هب ماق لمع _ لوقلا انفلسأ اك ىهو « ةرجهلا دعب الإ ةنيدملا ىف ةلودلا مقت مل (۸۲)

 . رارقالاو فيدصتلا ىلع دئاز لمع . هللا نم فيلكتب نوملسلا
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 وكرشمو « اهلحاد نم ام نوديكي دوملاو < ةنيدملا ىف ةلودلا ماعد

 ةريزلا ف اهمناعد تّبثت نأ نع الضف « اهجراح نم اه نودیکی شیرق
 اهرحنآ نع نييمظعلا كرشلا لود ىدحإ لازت نأ نع الضف . اهلمك أب

 اناطلسو اهشرع نع ( مورلار ىرحألا ةلودلا لزلزتو ( سراف )
 ايف - ةلودلا هذه نوكت نأ نع الضفو .. ضرألا ىف اهلظ صلقتيو

 ةوقلا اهو « ةراضحلا ايفو < ماعلا اہیف ‹ اھروحو ایندلا زکرم یھ دعب
 ! ؟ ضرألا ىف نيكقلاو

 . ىاثلا قلطنملا ىلإ لقتنن هنع ثيدحلا انفلسأ ىذلا قلطنملا اذه نم

 هيلع هللا لص - هللا لوسر هلعفیام ناک له : لأسف « هنم انبرتقا دقو

 نم اعوطت < هللا الإ هلإ ال تايضتقم قيبطت ف مارکلا هتباحصو لسو

 ؟ مہيلع بج او ربع مهسفنأ دنع

 ةبسلاب فيلكتلاو عوطتلا نيب امف ٠ ناهذألا ىلع طلتخت دق ةطقن انهو

 - مہيلع هللا ناوضر - ةباحصلا ليحل

 ديرفلا ليلا هب درفت ىذلا نأ « رصاعملا انعقاو » باتك ىف تنيب دقو

 لك ىلع ضورفم رمأ كلذف « ةينابرلا فيلاكتلاب همايق وه نكي ۸
 ةجردلاب ليلا كلذ درفت اعنإ « لايجألا لك نم بولطمو « لايجألا

 . فيلاكتلا كلت ا ذفن ىلا ةبيجعلا ةيلاعلا

 لاتفلا ديري هتيب نم جرخ ىذلاإ كلذ امأ . لاتقلا هللا ضرف دقف
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 قح تيقب نل : لاقف « ةنحلا ىلإ قيرطلا ًأطبتساف اہ تاتقب تارمت هعمو

 ف هسفنب یقلآو هدي نم تارقلا یقلأف ! لوطي رمأل هنإ هذه نم یہتنآ
 اہ درفت ‹ یابرلا فیلکتلا ذيفنت ىف ةذف ةجرد هذهف .. دهشتساف ةكرعملا
 فيلكتلل ةباجتسا « هتاذ ىف لاتقلا امآ . ديرفلا ليحلا كلذ اهاثمأبو

 . ليلا كلذ هب درفت مل < ةفاك لايجألا نم بولطم رمأف « ىفابرلا

 ىذلا ماعلا ريخلا ىف هلك یمالسإالا عمتحلا كرتشي نأ هللا رمآ دقو

 ءاينغألا اهعفدي ةاكزلا كلذ ةادأ لعجو < حمتحملا كلذ ىلع هلا هضيفي

 ىلع ةلودلا اهعزوتف ( باصنلا ىلع ديزيام ىأ) مهاومأ ضئاف نم
 ءارقفلل تاقدصلا اإ » : ةيركلا ةيالا منيب نيذلا « الإ نيجاتحلا

 ليبس فو نيمراغلاو باقرلا فو مه ولق ةفلؤملاو اميلع نيلماعلاو نيك اسم او
 بسن ريغب هللا ليبس ىف قافنإلا اتادآ لعج اک “” « لیبسلا نباو هللا

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاقو < ةاكزلا ةبصنأ ىف. لاحلا وه اك ةنيعم

 ف قافنإلا اذه نكي ملو . ““ « ةاكزلا ىوس قح لاما ی » : - لسو
 مآ . لايجألا لكل فيلكت.هنأل « لوألا ليحلا هب درفت ارمأ هتلا ليبس

 الإ كلي ال وهو فيضلا هءاج ىذلا امأو .. هلام لك نم جرح ىلا

 مع ‹ مهشارف ىلإ لافطألا ىوآو جارسلا ىفطأ : هلهأل لاقف هلايع توق

 فيضلا سنتأب تح ماعطلا ف نوكراشپ مہنأ هلهآو وه رهاظتي لعج
 : ميف هللا لزنأف « هلك دوجوملا ماعطلا هدرفب لكأ تح « لكأيو

 , هجام نبا هجرخآ ٠١ [ . )۸٤( ] ةبوتلا ةروس (۸۳)
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 كلذو اذهف . “( ةصاصح مہم ناك ولو مهسفنأ ىلع نورٹؤيو »

 هب درفت یذلا وه وهو  یلاعتو هناحبس - هللا هضرفي مم لبن عوطت
 . ديرفلا ليحلا هلاثمأبو

 مارح لاو نيب لالحل ا ,J لسو هيلع هللا لص - هللا وسر لاق دقو

 ماح نمو « هنيدل ًأرتسا دقف تاشلا یتا نف , تاہاشتم اہنیبو ٠ نیب

 وقتي نأ نينمؤملا نم بلطف “" « هيف عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح

 ٠ نببلا لالا دودلحج لع اوف نأو 0 مہیدل اوئر تسل تاہشلا

 عيمج ف نيملسملا عيمح فيلكت وهو . كلذ ىوس اع اودعتبيو

 حقن نأ ةفاخع لالحلا راشعأ ةعست كرتن انك » : اولاق نيذلا امآ . روصعلا

 .. ليحلا

 ضعب ناهذأ ىف انايحأ ناطلتم نيرمآ نب ام اح اب رفت قرفن اذکھو

 صتخب ال « هللا دنع نم افيلكت ديرفلا ليحلا كلذ هب ماقام نيب . سانلا

 اوعوطتام نيبو « هوكرت اذإ نومنأي « ةفاك لايجألل وه امن « مهدحسو مہم

 قمع نم كلذ ى نيقلطنم . ضورف اہنأک تابودنملاب مازتلالا نم هب

 .. هللا هب مهفلك ام هاج ةفهرملا مهرئامض ةيساسحو ٠ هحخوسرو منامي ]

 تابودنملا ال ٠ فيلاكت اہنأل اہ اوماق یئلا فیلاکتلا ی آلا رظننلف

 .. ضورف امنأك مهسفنأ ىلع اهوضرفو ا اومرتلا تلا

 )۸٥( رشحلا ةروس ] ٩ [ . ) )۸٦هيلع قفتم .



 هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو هلا باتك ىف ءاج اع مازتلالا له

 نم اعوطت ناك « رومألا نم رمأ لك ف هلوسرو هللا ىلإ عوجرلاو - لسو
 ؟ هب اوفلکی م لوألا ليحل

 ؟ هب اوفلکی مل اعوطت ناک هللا لیبس یف داهج لا قدص له

 نم هيلع لمتشي اب « ةيقيقحلا هتروص ىف ةمألا ىنعم قيقحت له
 نواعتلاو ‹ نينمؤملا نيب ةقداصلا ةوحخألاو « عمتحلا تاثف نيب لفاكتلا

 له .. اتنايصو ضارعألاو ءامدلاو لاومألا ةمرحو « ىوقتلاو ربلا ىلع
 ؟ هب اوفلکپ مل اعوطت هلک اذه ناک

 ؟ هب اوفلكي مل اعوطت ضرألا عقاو ىف ىنابرلا لدعلا قيقحت ناک له

 ؟ هب اوفلکی مل اعوطت هللا الإ هلإ ال تایقالحأب قاختلا ناک له

 ٩)٩۸۷ هب اوفلکی م اعوطت قیٹاوملاب ءافولا ناک له

 لصا ىلع ادئاز اعوطت هلک اذہ نوموقی مہنآ مھسح یئ ناک لھو
 درجع مہتايحس عقاو فو مهسوفن ىف ققحتم ناعإالا نأو « ناععاللا

 افاضم « رصاعملا انعقاو » باتك ىف اهنع اندست ىلا ةملسملا ةمألا تام زربآ كلت (۸۷)

 اتءاج ناتللا ةيمالساإلا ةيراضحلا ةكرحلاو ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا ابلإ .

 ةقالطنالا ءاوطأ ىف تدجو ىلوألا امهروذب نكلو . نمزلا ى نيترحأتم -امهتعیبطب-
 , لوألا ليحلا اهققح ىلا ىمظعلا
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 هللا لوسر نمو هللا باتک نم اوملعت اک مھسوقن الی ناک مآ
 هنأب نام إالا ىضتقم وه فيلاکتلا هذہ مايقلا نأ - لسو هيلع هللا ىلص -

 ىلإ نوعفترب - ءادألا ی - اوناک م .. هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال

 ! ؟ هللا ىلإ ابرقت ةقماسلا ممقلا كلت

 ىلع تادايز هلك مالسإلل ىلمعلا عقاولا نوكي نأ لقعي لهو
 ! ؟ لصألا كلذ ىف ةلحاد ريغ « لصألا

 ! ؟ سانلا ةايح ىف ادوبي قلا ةمهملا ام ؟ نذإ نيدلا اذه ةميقام

 ربصلاب مهفلكيو « لسرلا لسريو « بتكلا هللا لزني لهو
 لظت ىلا ةيبلسلا ةليصحلا كلت لجأ نم < ريرملا داهحلاو . ةرباصملاو

 ٠ سائلا عقاو نم ائيش ريغت ال « رئاضلا ىف ةنماك < بولقلا ىف ةرستسم

 ! ؟ ارکنم لطبت الو افورعم ےقت الو ‹ الطاب قھزت الو اقح۔ قحت الو

 ! ؟ دوجولا ىلإ ةمألا كلت تجرح اذه لهو

 نڪ لوپتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرح ةمأ ر نک »

 . “^ « هللاب نونمؤتو . ركنا

 ارمآ ةمألا هذه حارخإ نم ىسيئرلا فدما نوكي نأ لقعي له

 ! ؟ لصألا ىلع رثؤب ال هققحت مدع وأ هققحت نأ ىنعع « ادئاز

 ليج اصاح ناك اہتايضتقمو هللا الإ هلإ ال نیب طابترالا نإ نولوقی مأ

 .[ ۱۱١ ] نارمع لآ ةروس (۸۸)
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 نم مہيلع الف مهدعب ىنآ نم امأو - مہيلع هللا ناوضر  ةباحصلا

 ! ؟ لقاع قطنم وآ ةنس وأ باتك نم ىقيقح دنس نم لوقلا اذه لهف

 اصاخشأ وأ انيعم اليج نإ : لوقي - قطنم وأ صن كانه له

 نم امأ « هللا الإ هلإ ال تایضتقع اوديقتي نأ غبن نیذلا مه مہنایعأ

 هل ال هنآ مهتنسلأب اوقطنیو < م ولقب اوقدصي نآ الإ مہیلع سیلف مهادع

 م دقف اہ نیقدصم اہ اوقطن اذإف e هللا لوسر ادمحم نو هللا الإ

 مه نإف ! شب كلذ دعب ميلاطي نأ دحأل دعي ملو « هلك مهنم بولطللا

 هللا ال هلا ال تایضتقم نم ءیشب اولمعف مهسفنا دنع نم | دوت

 ! ! نام الا اوزاح دقف .. ممياع بيرت الف اولعفي مل نإو . لضفلا مهلف

 ف هللا الإ هلإ ال تايضتقم قيقحتب ماق دق لوألا ليحلا نإ ةقيقح

 ايب ‹ خيراتلا ىف رركتت مل ةذف ةروصب هتايح عقاو فو هسفن تاذ

 نورقلا لالخ تايضتقملا كلت نم ايجردت تلفتت تلظ ةلاتلا لابجألا

 نأ ببسب نكي م كلذ نكلو , اعيمج اهنم تلفنت تداك تح ةليوطلا

 : لايجألا ةيقب ريغ ةصاخ فيلاكت افلكم هتاذب ناك لوألا ليحل ا

 لع تضرف ىلا فيلاكتلا نم ةافعم تناك ةيلاتلا لايجألا نأ ببسب الو

 . لوألا ليلا

 تلعج تلا ىه لوألا ليحل ا ةأشنب تطاحأ ىلا فورظلا تناك اإ

 « مالسإالا دهش م ةيلهاحلا دهش دقف . خيراتلا ىف درفتملا ليحلا كلذ هنم



 لوسرلا ناكو . اميلع صرحف اهردق قح اهردقو ةينابرلا ةمعنلاب سحلأف
 . ارشابم ایقلت هنم نوقلتب . مہنارهظ نیب شیعی - ماسو هيلع هللا یلص -
 ةقاط يصقأ ىلإ نوعفتربف - ياسو هيلع هللا یلص - هنیع ىلع نوبرتیو

 نم سوفنلا ف ةديدحلا ةأشنلا هعنصتام ىلإ ةفاضإالاب . عافترالا ىف رشبلا

 دلوت ىلا لايجألا فالح . امتاجرد ىصقأ ىلإ تاقاطلاو مئازعلا ذحش

 ىف بعتيو ٠ هبديب ءانبلا ئشني ىذلا ليحلا نأ اك . ءانبلا مات دعب

 ٩ .. هقنور لاج دسفی شدح هبیصی الآ هيلع اصیرح نوکی . هتماقإ
 قيبطت ىف لصي ذفلا ليحلا كلذ تلعج ةعمتع فورظلا هذه

 ةيقب نود هيلإ لصو ىذلا قماسلا نترملا كلذ ىلإ هللا الإ هلإ ال تايضتقم

 ہللا باتک اهاوتحا اک یھ یھ ., فیلاکتلا یھف فیلاکتلا ام . لایجألا

 ىضتقم وه ا مايقلا نوک امأو لسو هيلع هللا لص - هلوسر ةنسو

 لايجألا نم ليج ىأ نوكب اه ةقالع ال ةقيقحف . هللا الإ هلإ الب نام الا

 . “”! ريحألا وأ طسوألا وأ لوألا وه
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 سفنلا عقاو ىف نكي له : لأسنف ريحألا قلطنملا ىلإ نآلا ىنأنو
 ارياغم هلك ىعقاولا هكولس نوكي م « ءىشب ناسنإ نمي نآ ةيرشبلا

 هتروص ىلع لوألا ليلا نيوكت ىف اهرثأو فورظلا هذه نع ثيدحلل تضرعت )۸٩(
 , « كيرلا لیلا ىلإ ةرظن لصف « رصاعملا انعقاو ١ باثتک ی ةدفلا

 . « رصاعملا انعقاو ١ باتك نم هبلإ راشملا لصفلا ىف كلذك ةطقنلا هذه نع تثدعت (۹۰)
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 ! ؟ هل اضقاتم وأ ناعالا كلذ تايضتقل

 ىه ةيسفنلا ضارمألا جالعب نولغتشملا اهفرعب ةدحاو ةلاح كانه

 ناتاصفنم ناتیصخش اسف ضیرملل نوكي « ةيصخشلا ماصفنا , ةلاح

  قالطإالا ىلع ابيب ةلصال هنأك _ ىرحألا نع امهادحإ امامت

 ف اپی ضيرملا لقنتي « ةرب رش ىرحألاو ةرحخ الثم _ امهادحإ

 فيلكتلا طقست ةبضرم ةلاح ىهو . الع هل ناطلس ال ةببصع تابون

 تافرصتلا نم فشتكت امتاذ ةلاحلا هذه نإف كلذ عمو .. امحاص نع

 ةلاحلا بحاصي ىلمع كولس نم ىأ ! اهيلع ةلادلاو اه ةبحاصلا

 ! ةيسفنلا

 ىف ىآ - ةيعيبط ةلاح ىف ناسنإ دوجو ىهو « ةضرتفملا ةلاحلا امأ

 عومحم ی ودبیال م « ام ئشب هسفن ةلیخد ی نمژي - هتداراو هیعو
 ريمضلا فرستسملا ناإلا كلذ دوجو ىلع لدي دحاو رمأ اهلك هتافرصت

 ءادعألا نويع نع لماكلا رتستلا بجوت تلا رهقلا ةلاح ريغ فر

 ثدحتي مل ‹ ةيرشبلا سفنلا عقاو ىف ةليحتسم ةلاح ىهف ( نيصبرتلا
 '!! خيراتلا ىف دحأ اهلثم نع

 دوجوو « ام ئشب ناميإ دوجو وه لعفلاب دجوي نأ نكمي ىذلا املإ

 لب ..ةيعيبط ةلاح هذه .ناميإالا كلذ ىضتقمل ةفلاعغ تافرصتلا ضعب

 ريخغب اطابتعا عقت ال اهنكلو !رشبلا تافرصت ىلع ةبلاغلا ةلاحلا ىه

 , كلذك ةلالدلا نم ةيلاخح تسيلو ! بابسأ



 نم تلفتلا وحن ةيرشبلا سفنلا ىف دوجوملا حونحلا ىهف امابسأ امأ

 وه اك_فيلاكتلا ذإ .سفنلا نطاب ىف لمتعت عفاودل ةباجتسا فيلاكتلا

 . اهراسم دیدحت وآ اهرادقم دیدحت یف ءاوس < تابغرلا ىلع ديق  رهاظ

 ىلإ نكرت نيح فيلاكتلا كلت نم تلفتلا ىلإ سفنلا حنجت م نمو

 نم ظوحلم ىش قبب نکلو . طباوض نود تابغرلل ةباجتسالا

 ةرطف نم ذإ : ةرطف وهو - « نايإالا » نأ وه - ةيسفنلا تاساردلا

 ددحب « تابغرلا ىلع ديق هتاذ وه - ام ئشب نمؤت نأ ةيرشبلا سفنلا
 نايالا دوجو عم تابغرلا قلطنت ال م نمو . اهراسم ددحم وأ اهرادقم

 كلذ دوجو مدع ةلاح ىف ثدح اك راسما سفن ىو ردقلا سفنب

 طباوضلاو ىوقلا ةلصح وه ناسنإلل ىعقاولا فرصتلا نوكيو . ناعإلا

 وأ نايإالا تايضتقمل ةباجتسا رثكأ نوكيف , هسفن لحاد لمتعت ىلا

 تاذ ىف اعم طباوضلا كلتو ىوقلا هذه رادقم بسحع اہنم اتلفت رثکآ

 بسح ةظحللو ةظحا نيبام درفلا ناسنإلا لاوحأ فلتختو . تقولا

 ارفص نام الا ةليصح نوكت ال نكلو « كللتو هذه نب ريداقملا فالتحا

 .. ایس همدعو هدوجو حبصب ثيع « تالاا نم ةلاح یآ ی

 رون نورصبتسملا ءاملعلا لاق كلذلو . ةي رشبلا سغنلا ةعط كلت

 ,.. تاعاطلابديزيو ىصاعملاب صقني .. صقنيو ديزي نامإإلا نإ هللا

 نم هب حومسملا ردقلا ىلع ءاوس .. هيف كشال ديق نيدلاو
 . اهراسم ديدحت ىف وأ « تابغرلل ةباجتسالا
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 ٩٩ ۲ اهودتعت الف هللا دودح كلت » : یلاعتو هناحبس هللا لوقب

 ايف .بيجتسي ىلا دودحلا ددحیف " « اهوبرقت الف هللا دودح كلت ,
 : ةيركلا ةيآلا اهصخلت ىتلاو < هنايك ىف لمتعت ىلا هبثاغرل ناسنإلا

 نم ةرطنقملا ربطانفلاو ننبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح نساتلل نیز

 ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخباو ةضفلاو بهذلا
 (Ar) ا ايندلا

 ذلالح ضرألا ى امت اولک سالا اہآای » : یلاعتو هلاحبس لوقو

 . “(« نيہم ودع کل هنإ ناطیشلا تاوطح اوعبتت الو « ابیط

 ريخ ةنمؤم ةمألو . نمو تح تاكرشملا اوحكنت الو » : لوقيو
 4 .. مكتبجعأ ولو ةك رشم نم

 نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل لحأو » : لوقيو
 4 . . نحفاسم ريغ

 ۰ كلذک تابغرلا راسم ددحیف

 قيرط ى نيدلا اهعضي ىلا دويقلا وه هلک مارحلاو لالحلاو
 . اهراسم ددح وأ اهرادقم ددحل تاوهشلا

 ) )4١ةرقبلا ةروس ]۲۲۹[ . ) )۹٤ةرقبلا ةروس ]١۱١۸[.

 ) )۹۳نارمع لآ ةروس ]١٤[. )٩۹٦( ءاسنلا ةروس ]۲١[ ,
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 فرحأ عون نم ادويق عضت ىرخأ فيلاكت كانهف كلذ نع الضفو

 مايصلاو ةاكزلاو ةااصلاك < اهراسمو اهرادقم ددحتف تاوهشلا قرط

 داهحلا هلك كلذ نم ةمقلا ىلعو < هللا الإ هلإ ال تايقالحخأو « جحلاو

 . هللا يبس یف

 ىرشبلا نايكلا ىف هلا اهعضي مل - « عفاودلا » وأ - تاوهشلاو

 قيرط ف هلا اهعضي مل دويقلا كلذكو . ثبعلا نع هللا ىلاعت « اثبع

 .. ةباغ ربل عفاودلا

 ىلا ضرألا ىف ةفالخلا ةمهم نأ - ىلاعتو هناحبس - هلا لع دقف

 لمعلا ىلإ ناسنإالا عفدت عفاود ىلإ جاتحت اهلجأ نم ناسنإإلا قلح

 ةبولطملا فادهألإ دحأ وهو « ضرألاريمعت لجأ نم حاتنإالاو ةكرحلاو

 : ضرألا ىف هماقم ىف هل ةردقملاو « ناسنالا نم

 . "۾ ةفيلح ضرألا ف لعاج ىلإ ةكئالملل كبر لاق ذإو »

 yT اف مكرمعتساو ضرألا نم مک اشنا وھ »

 : ضرألا ىف ناسالل هللا هردق ىذلا « عاتملا » لئاسو نم اہنآ اک

 . ""« نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ى مكلو »

 : اه ناسنإالا قلحخ ىلا ءالتبالا ةطقن هتاذ تقولا ىب یهو

 . [ ١ ] ةرقبلا ةروس (۹4) .[ ١ ] ةرقبلا ةروس (۹۷)

 .[ ٦۱ ] دوه ةروس )٩۹۸(
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 نسحأ مهيا مهولبنل اه ةنيز ضرألا ىلعام انلعج انإ »
 , '' ( المع

 ناکلل ةد رورض انآ فكلذک تیا مع دف طراوضلاو دوبقلا امآ

 ةلماكلا ةباجتسالاف . هنم ةبولطملا ةدشارلا ةفالخلا ةمهع موقيل ىرشبلا

 « هل ةدكسفمو ناسنإلل ةكلهم ةنومأملا دودحلا ا یدعت ىلا حفاودلل

 هللا هقلحخ ىذلا < ‹ حلاصلا ناسنإالل هللا اهردق ىلا ةعفرلا نع هل ةفراصو

 ینه اہم یتلاو « ناويحلا نع امساح ازم ازيمتم « موقت نسحأ ی

 تهفشأو لابحلاو ضرألاو تاوامسلا اهلمحت نأ تبأ ىتلا ةنامألا لمحل

 .. ناسنإالا اهلمحو « ام أين مل اهنأل اهلمح نم

 . ناسنإالا ةايح ىف ةجودزم ةمهم دويقلا ىدؤتو

 ‹ هتاوهشو هعفاودل ناسنإالا هب بيجتس ىذلا رادقملا ددحت

 راسم ددحت مت . یسحلا لاحلا ىف هلك ددبتب نأ ةقاطلا نم اردق سبحتف

 ىلا « قلا » لاع ىلإ صلاخلا ىسحلا لاحمإ نع اهعفرتف ةقاطلا هذه

 نع ناسنإالا زين ىتلا ةنامألا ىه ىهو « ناسنإلل ىللعألا دوجىلا مسرت

 تاوحلا

 قفحمو « ناسنإالا نایک نزاوتب طباوضلاو عفاودلا .N اذکهو

 . ٠٠ موقت نسحأ ىف وهو هدوجو ةياغ

 . [۷] فهكلا ةروس )٠٠١(
 ف تاسارد »و لوألا ءزسا ٠ ةيمالسإالا ةيبرتلا جهنم » تشش نإ اذه ف ارقا )١١١(
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 لک ی هنزاوت ىلع رمتسب الو . ةلاح لک ی امامت طبضنب ال هنکلو

 : ةلاح

 7 امزع هل دی لو یسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو ر

 0 نوبارتلا نيئاطخلا ربحو . ءاطح مدا یب لک »

 .. ةصعملا ثدحت انهو

 دادتشا امإ .. دحاو تقو ى اعم ا( وأ ‹ نيببس دحأب ثدحت

 نم ةظحح ىف طباوضلا فعض امإو « ناسنإلا ىلع عفاودلا طغض

 حفادلا هدش : دحأو تقو ىف اعم نبببسلا عاټجاب وأ ‹ تاظحللا

 كارتشا ردق ىلعو .. راسملاو رادقملا ددحت ىلا ةطباضلا ةدارالا فعضو

 نكي افيعض عفادلا نوكي نيحف .. ةجيتنلا نوكت ةببسملا لماوعلا

 ةوق ىدم ىلع رمألا فقوتيف افينع نوكي نيح امآ . ةلوهسب هطبض

 ثدحم الف امامت عفادلا درل ىنكت دقف ةيوق تناك نإف . ةدارإلا

 نيح امآ . ممللاب نآرقلا هنع ربع ام ةرباع ةفيفح ثدحت وأ « ةيصعلا

 .. طغضلا مام راهنت اهنإف ةفيعض نوكت

 ىلع ناسنإلل ةنيعملا تاودألا ىوقآأ وه رحنآلا مويلاو هتلاب نامبإلاو

 نوکت اخسارو ایوق نامی الا نوکیام رادقعو . تاوهشلا طخض ةمواقم

 . « طباوضلاو عفاودلا» لصف « ةيناسنالا سفنلا

 )۱٠۲( هط ةروس ١١٠١7 [. )٠۰۴۳( یمرادلاو هجام نباو دواد وبأو دمحآ هجرخآ .
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 ىآ <« هللا اهمسر تلا دودحلا لحاد ىف طابضنالا ىلع ناسإلا ةردق
 سيلو .هتلا اهضرف ىلا فيلاكتلاب مايقلاو « هتلا رماوأل ةعاطلا نوكت

 ! ىِصْعَي ال اکلم حبصیو هتیرشب نم ناسنإالا جر نآ اذه ینعم

 هتايح ىف حبصت فيلاكتلاب مايقلاو طابضنالاو ةعاطلا نأ هانعم نكلو

 هدنع ثباتي ال ىذلا رباعلا ذوذشلا وه اهرغو « لصألا ىه

 : ىابرلا فصولا اذه هلمشيف + هيف سمخغني الو

 اورفغتساف هلا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو ,

 مهو اولعفام ىلع اورصي ملو < هللا الإ بونذلا رفغي نمو « ممونذل

 ان نم ىرجت تانجو مہر نس ةرفخغم مهؤۋازج كلثلوآ . نوملعب

 . "© نيلماعلا رجأ منو « ایف نیدلاخ رابنألا

 _ فعضيام رادقعو -رحألا مويلاو هللاب نايإالا فعضي نيح امأ

 ىه هللا رمأ ىلع ةماقتسالا حبصتو « لصألا وه حبصي سكعلا نإف

 . داسفلاو ىغلاو ةيصعحملا ىلإ اهدعب سكتني ىلا ةرباعلا ةلاحلا

 نوكي الو « ارفص ناميإالا ةليصح نوكت ال لاوحألا عيمج ىو

 لاعأ نم ادحاو المع ناسنألا لمعي ال تیح ءاوس همدغو هدوحو

 ! ! مالسإالا

 )٠١٤( نارمع لآ ةروس ] ۱۳١ ۱۳١ [ .
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 نم ناسنإلا جرحت ال _ ءاملعلا عاجإب  ةيصعملاو
 (Ne) مالسإالا

 -اهفرتقب مل ولو - ةيصعملا لالحتسا مالسإالا نم هجزحب اعإ

 . ةصعملا ف عوقولا نع امات فالتحا فلتع ''" لمع لالحتسالاو

 ىرشبلا نئاكلا باتنت ىلا فعضلا ةظحل وه "ةيصعملا ىف عوقولاف

 نالا نوکی الف ‹ هتيزع روختو « لبق نم مدآ یسن اک ‹ یسنیف
 هيلإ راشأ ام اذه لعلو « هبلق ى لازام نکی نإو « هسح یف اروک ذم

 بزب نح یازلا ییز ال , :  ماسو هيلع هللا لص لوسرلا ثيدح

 07 .. نمم وهو فرس نح قراسلا قرسي الو « نمؤم وهو

 , هلل هللا .رفغيف « رفغتسيو « رك ذتيف فعضلا ةظح نم ناسنالا قيفب

 هرمال عوضخلاو هللا ةدابع نع رابکتساللا وهف لالحتساللا امأ

 ‹ هللا هلوقيام اذه : لاقملا ناسلب وأ لاحلا ناساب هبحاص لوقي اع أكف

 رمأل هنايصع نلعي وهو ناطيشلا لاق اك « رحنآ مكح رمألا ىف ىف انآ امآ

 هتقلحخو ران نم یتقلحخ هنم رخ ly : مدال دوجسلاب - لجو زع.- هللا

 لاصلص نم هتقلح رشیل دجسأال نك يل » : لاق وأ ۱۰١ ۲ نط نم

 .مالسإالا نع ةجراخ ةقرف مهو . جراوخلا الإ اذه نع ذشي م )٠٠٠(

 .رفكلا هب ثدحم بلقلا لاعأ نم لمع وه )٠٠١(

 )٠١۷( ناخيشلا هجرحخأ .
 ) )۱٠۸ص ةروس ]۷١[ .
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 . كرش هنأل هناحبس هللا هرفغي ال ىذلا اذجو "٠ « نونسسم ًأمح نم

 نل كلذ نودام رفغيو « هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ »

 , ۲'٩ ءاشب

 لمع لك لمشتف دمت م ‹ عمتحملا لك لمشتف دتمن نأ نكمي له

 ! ؟ مالسإاللا لاعآ نم

 ! ؟رارقالاو قيدصتلا درجع ! ؟ كلذ دعب « السم , اعمتح ييبيو

 .. « ناب ألا , امه اهفصوب « رارقاالاو قيدصتلا » ًادیم انحعأ نإ اننإ

 لاعأ نم ادحاو المع ناسنإللا لمعي مل ولو | اققحتم ناإإلا اناعجو
 -انررقو « ناميإللا ىمسم ى الحاد سیل لمعلا نأ ىوعدب < مالسإالا

 ايندلا ىف مالسإللا ةفص ءاطعإلل ىنكي ردقلا اذه نأ _ كلذ ىلع ءانب

 نأ كلغ لهف دحاو درفل كلذ انحأ اذإ .. ةرحتآلا ىف ةنحلا لوخدو

 ! ؟ اودارأ نإ دارفألا لك نعو ؟ درف ىآ نع هعنم

 ( نمم » « ملسم , هلک عمتحم اندنع دجو ول لاحلا نوک فیکف

 ! ؟وحللا اذه ىلع

 ؟ بتكلا لازنإو لسرلا ثعبب هللا هدارأ ام ئش هيف ققحتي له

 .[۳۳] رجحلا ةروس )۱٠۹(

 ]١۱١١[, ءاسنلا ةروس )١١١(
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 لسرلا ثعب نم فدملا دد ىلا ةيالا ىلإ دوعن ربك ذتلا باب نم

 : بتكلا لازنإو

 موقيل نازيلاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل ,

 TT طق اب ساللا

 ددحت ىلا تايآلا وأ ةيآلا ىلإ دوعن ىرحخأ ةرم ريك ذتلا باب نمو

 : تاذلاب ةمألا هذه جارحخإ نم فدملا

 نع نوہنتو فورم اب نورمأت « سانلل تجرحخأ ةمآ ريح منك »

 . '' ؟ هتلاب نونمۇتو « ركنملا

 نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطضو ةمأ مک انلعج كلذكو ,
 I ادهش مکیلع لوسرلا

 < سانلا ىلع ءادهش اونوكتو مكيلع اديهش لوسرلا نوكيل اذه ینو

 مجنف « مك الوم وه <« هللاب اومصتعاو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأف

 .٠ °« رصنلا منو « ىوملا

 )١١١( دیدحلا ةروس ]۲٠١[. )١١۳( ةرقبلا ةروس ]٠٤١١[.
 ) )۱١۲نارمع لآ ةروس ]۱۱۰[. )١١١( جحلا ةروس ]۷۸[.
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 ! ؟وحنلا اذه ىلع فادهألا هذه نم رش ققحتي لهف

 هللا انرذح - ئطاغلا كولسلا اذه وأ - مهولا اذه لثم نم سيل

 : هيف عقن ال یکل لیئارسإ ینہ لاح رک ذب _ العو لج

 اذه ضرع نوذحخأب . باتكلا اوڻرو فل مهدعب نم فلخف ,

 لآ ! هوذحأي هلثم ضرع مهتأي نإو ! ال رفغيس : نولوقبو ىندألا

 اوسردو ؟ قحلا الإ هللا ىلع اولوقي الأ باتكلا قاثيم مہيلع ذحؤي

 . '*« ! ؟ نولقعت الفآ « نوقتب نيذلل ربح ةرحلآلا رادلاو ؟ هيفام

 هن ینعت انب مھدحو لیئارسإ یب قتاع ىلع عقب فیلکت اذه نإ مآ
 ! ؟« ةملسملا ةمألا ,

 مكل ةوحإالا يعن : - هنع هللا ىضر  ةفيذح لاق مهولا اذه ءردل

 !! '" ةرم لك مهو ةولح لك مكل ناك نإ ليئارسإ ونب

 ةدسافلا راكفألا هذه هف رشتنت ىذلا ۾ ممتحما ١ حبصب نآ مرج ال

 رحخأ ىذلا ءاثغلا وه « هتلإ الإ هلإ ال تايضتقم » نعو « نام الا » نع

 یعادت نأ كشوب» :ارذڪ ارذنم و هيلع هللا لص - هللا لوسر هنع

 ذثموي نح ةلق نمأ : اولاق . اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت اك مألا مكيلع

 )١١۵( فارعألا ة روس 7]

 ) )۱١١ىربطلا ريسفت رظنا . قيرط نم رثكأ نم ةفيذح نع ىربطلا هاور  ۲٠٠/١ةعبطلا
 .ه ۱۳۸۸ ةثلاثلا



 ءاثغک ءاثغ مکنکلو « ریثک ذثموی مآ : لاق ؟ هللا لوسراب

 ET ليسلا

 قيدصتلاب عناق وهو « ءاثخلا كلذ ىلع لعفلاب مألا ىغادتتو

 !! ناعإالا ىلع رثاح كلذب هنآ هنم امهوت <« رارقإالاو

 هنم ثدحتف - هللا ةعي رشب مکحم ىذلا ىآ  ملسما عمتحا ام

 نالمع لاوحألا عيمج ىف قبي نكلو «ثدحت نأ اه هللا ردقام ىصاعملا

 عمتحلا ى لماعي لظيل ناسنإ ىأ اهنع فكي ال ريدقت لف ىلع نانثا
 قحاملا باقعلا نم وجني ىكلو « هللا ىلع هباسحو « ملسم هنآ ىلع ملسملا

 نالمعلا امهو < هللا ةعي رش ىلإ مك احتلاو ةالصلا امه « ايندلا ةايحلا ىف

 عمتحما ىف ملسملا لمع تايميدب نم انرق رشع ةثالث الظ ناذللا
 فارعالا لك مغر ( اقفانم ارفاك هسفن ةليخد ىف ناكو لو ر ىمالسإإلا

 ىذلا .تلفتلا لك مغرو « لايجألا لالخ نوملسملا هيف. عقو ىذلا

 یف الإ اراہن اراهج اهنع سانلا لختتي ملو .. مالسإلا فيلاكت نم هوتلفت

 ..رحألا نرقلا
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 تايضتقم لك نع ناسنإلا ىلختي نأ ليحتسملا نم هنآ نيبت اذإ

 ةبسنلاب ليحتسم .. هللا الإ هلإ الب انمؤم لظي م < هلا الإ هلإ ال

 . هرکد قبس (۱۱۷)
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 < باتكلا مهعم لزنأو لسرلا هتلا لسرأ اهلجأ نم ىلا فادهألل

 هللا ةعيرشب مكحم ىذلا ملسملا عمتحملا عقاول ةبسلاب ليحتسمو
 نيذلا دنتسا ئش ىآ ىلإف ‹ ةيرشبلا سفنلا عقاول ةبسنلاب ليحتسمو

 _لاعألا نإو ءناميإالا تابلطتم لك امه رارقإاللاو قيدصتلا نإ :نولوقي
 مقي مل نإو « تاجردلا ىف ةعفر ىهف - كلذ دعب ناسنإالا ا ماق نإ

 قيدصتلا درجعم الماك ققحتي ىذلا « هنايإ ىلع سأب الف ام
 ! ؟رارقالاو

 خيراتل ةعجارم طسبأو .. مهقل فل نمو ةئجرملا ةلوق امنأ كشال
 حور ىلع ةبيرغلا ةلوقلا هذه هنم تءاج ىذلا ردصملا ىلع انلدت قرفلا

 نم هوثدحأ ام لك ىلع - ىمادقلا ةئجرملا نأ قحلا ناك نإو . مالسإلا

 طاقسإ ىلإ طق اولصي ملو _ طق اوقرطتي مل - مالسإالا مهف ىب فارحلا
 هنأل « نوثدحلا ةثجرملا اهطقسأ اك هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا وأ ةالصلا

 اناسنإ كانه نأ ىلوألا رشع ةثالثلا نورقلا لالحن دحأ دل رودي نكي م
 ‹ ايندلا ةايحلا ىف السم ىمسي نأ نكمب ةيمالسإلا ضرألا ىف ادحاو

 وأ « ةيلاوتم مايأ ةثالث ةالصلا لمهي وهو <« ةايحلا ديق ىلع لظيو
 .. هللا ةعيرش ريغ ىلإ مك احتي

 روذبلا اوعضو نيذلا مه - كلذ عم ىمادقلا ةثجرملا نكلو
 م اديدج امالسإ اهنم اوتبنتساو « نوثدحلا ةئجرملا اهطقتلا ىتلا ةماسلا

 : لق وأ ! فیلاکت الب امالسإ .. لوسر هب لس ملو باتک هب لزنتی
 !إ مالسإ الب مالسإ



 لك نآ ىف ءاوس نوثدحلا وأ ىمادقلا - ةئجرملا دنتسا ےش یآ یلإ

 ‹ ايندلا ةايحلل ةبسنلاب ىلاسللا رارقإلا وه ناميإلا تابثال بولطلا

 ! ؟ ىرخألا ةايحلل ةبسنلاب رارقإالاو قيدصتلاو

 وه : اولاقف ‹ نايلل ىوغللا لولدملا وه هيلإ اودنتسا ام لوأ

 فوطعم ةينارقلا تايآلا ىف دري تاحلاصلا لمع نإ : اولاق م . قيدصتلا

 یصتقت واولاو « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا» : نامالا لع

 نم سيل « رخأ ئش تاحلاصلا لمعو ىش ناميإلاف نذإو < ةرياغلا

 . هيف الحاد سیلو هسنج

 ! ةفوشكم ةطلاغم وهف ىوخللا لولدملاب لالدتسالا امأف

 نآرقلا ى ةنيعم ظافلآ هتذختإ ىذلا  یحالطصالا لولدلاف

 < ىوغللا یعلا مومع ف لحدي  ةاكرلاو < ةالصلاو < ناعالاك

 . ىوغللا ىعملاب ايف جتحم نآ حلصي ال

 - ةالصلا نع لوقن نأ نكي له نكلو . ءاعدلا ىه غل ةالصلاف

 ىغي تيحم <« ءاعدلا درع اہنإ - یمالسإالا حلطصملا ىف صاخلا اهانعم

 لمتشت امو ْ اهدوجسو اهعوکرب ةحلصلا نع  ةروص ةبأ ف ءاعدلا

 ¿ اهلبق ةراهطلا بوجو نم طباوضلا نم اهامو < ةوالتلا نم هيلع

 ! ؟خلا .. خلا .. اهتاقوأ ف اہئادأ بوجوو

 هانعمع -هنكلو . قيدصتلا ةغللا ىب وه .. ناعالا كلذك
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 تايضتقم تاد قيدصتلا نم ةنيعم ةروص - ىمالسالا ىحالطصالا

 یت او تابحخإالاو عوشخ-او بح اک یبلق لمع نم <« ةنيعم

 نم رمآ یآ لع مکحملا دنع هللا ىل ىلإ عوجرلا بوجوو « ناعذإإلاو

 هنأب ‹ تافرصتلا نم فرصت وأ « فقاوملا نم فقوم وأ « رومألا

 لمشی یاو اب ٍلمعو ‹ بودنم وأ هوركم وأ حابم وأ مارح وأ لالح

 كولسلا ىف هللا الإ هلإ ال تايقالحأ مازتلالاو ‹ ةيدبعتلا رئاعشلا ءادأ

 سانلا ةايح ىف رجشي امف ةعيرشلا ماكحأل ىلمعلا عوضنل-او « ىلمعلا
 : مېت ایح تاظحل نم ةظحلل لك ی

 مييلع تيلت اذإو « ممولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا اإ ,

 امو ةالصلا نوميقي نيذلا . نولكوتي مهر ىلعو انامإ متداز هتایآ
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 مر دنع تاجرد مم « اقح نونمؤملا مه كثلوأ . نوقفني مهانقزر

 . ''( رک قزرو ةرفغمو

 اودج ال مت < منيب رجش امف كوكحم ىح نوني ال كېرو الف „

 ٩ ۲ الست اوملسيو ‹ تیضق امم اجرح مهسفنأ ف

 . مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هلا اوعيطأ اونمآ نيذلا امأاي

 مويلاو هتلاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ئش یف معزانت نإف

 . ''"« ,.رحنآلا

 )١۹( لافنألا ةروس ]۲-٤[. ) )۱۲١ءاسلا ةروس ]٥۹[,
 )٠۴٠١( ءاسنلا ةروس ]٠١[.



 مه نيذلاو . نوعشاخ مهنالص ىف مه نيذلا . نونمؤملا حلفآ دق ,

 مهجورفل مه نيذلاو , نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو . نوضرعم وغللا نع

 . نيمولم ريغ مناف مہنايآ تکلمام وآ مهجاوزآ ىلع الإ « نوظفاح

 مہتانامأل مه نيذلاو , نوداعلا مه كئلوأاف كلذ ءارو یغتبا نش

 مه كئلوأ . نوظفاحب مهناولص ىلع مه نيذلاو « نوعار مهدهعو

 . '"""« نودلاحخ ايف مه « سودرفلا نوثري نيذلا « نوثراولا

 صاخلا یحالطصالا هانعم « قيدصتلا ر تايضتقم نم اهلك كلت

 اك ٠ ىوغللا لولدملاب اميف جتحب ال لاو « نامي الاب نآرقلا هنع ربعي ىذلا

 تاحلطصملا نم اهريغو ةاكزلا ىنعمو ةالصلا ىنعم ىف هب جتحيال

 تايضتقم هب تقحلأو « ىوغللا لاعتسالا تددح ىلا « ةيمالسإلا

 . ةرورضلاب ىوخغللا ىلا اهلمحم ال ةنيعم

 افوطعم ىارقلا ريبعتلا ىف تاحلاصلا لمع دوروب جاجتحالا امأو

 ف الحاد سيل لمعلا نأ ىلع كلذ نم لالدتسالاو <« ناعبإلا لع

 فطعي ال ئىشلا نأ ذإ « ةرياغملا ىضتقت « واولا ر نأل نامإلا ىمسم

 ! لوألا جاجتحالا نع ةطلاغم الو اتفاهت لقي ال وهف .. هسفن ىلع

 هلسرو هتکئالمو هتل اودع ناک نم » : یلاعتو هناحبس لوقب

 لیرج نأ مولعمو O نيرفاکلل ودع هللا نإف لاکیمو لیرجو

 .[۹۸] ةرقبلا ةروس ]١1-11[. )١۱۲۳( نونمۇملا ةروس (1۲۲)



 فطع نم كلذ عني ملو ء لبق نم نيروكذملا ةكئالملا نم امه لاكيمو

 فطع وأ « لكلا ىلع ءزجلا فطع نأل < ةکئاللا ىلع لاکیمو لیرج

 ناعم نآرقلا ام لزن ىقلا ةغللا ىف فورعمو زثاج ماعلا ىلع صاخلا

 . ةفورعم ةيغالب

 هلوح نمو شرعلا نولمح نيذلا ۱( : ىلاعتو هن احبس لوقو

 ۲9 ۲ هب نونمۇيو مہر دمح نوحبسب

 نم وأ « ناعبإالا تايضتقم نم ؤه « ظفللا ىف مدقملا حيبستلاف

 فطع نأل « هيلع ناميإالا فطع نم كلذ عني ملو < هب ةنرتقملا لاعألا

 فال <« هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياغلا كلذ نم یش یضتقی الو

 ءاوتحا : ءاوتحالا نإرتقا نانرتقم امه لب « يناثلا لاخلا الو لوألا لاغما

 . صوصخلاب مومعلا نارتقا وأ « رحآلا ىلع اهدحأ

 نايأالا نيب ةينارقلا تايآلا ىف دراولا فطعلاب لالدتسالا نأ اك

 ف هلوخد مدعو رحآلا نع انم لک لالقتسا ىلع تاحلاصلا لمعو

 رکد اف درو ىلا تابالاب ىرحأ ةهج نم طقاس هانعم فالو هأمسم

 . هيلع افوطعم ال تاحلاصلا لمعب انرتقم نامل

 , ىلعلا تاجردلا ممه كئلوأف تاحلاصلا لمع دق انمؤم هثأي نمو ,

 ) )۱۲٤رفاغ ةروس ۷7[.
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 نس ءازج كلذو ايف نيدلاخ راہنألا اتحت نم ىرجت ندع تانج

 الإ لمتحت ال « تاحلاصلا لمع دق , انه لاحلا ةلمجف “""" « ىكزت

 نايأالا ضتقم وه تاحلاصلا لمع نوكي نأ امإ : نيينعم دحأ

 لمع دق نوکی هنأ هلاحف انمؤم ناک نم هنآ ینعم « هنومضمو

 طرش امه _ نايإالا عم تاحلاصلا لمع نوكي نأ امإو . تاحلاصلا

 ىف نينرتقم تاحلاصلا لمعو نامعإإلا نوكي نيلاحلا فو . ةنحلا لوحد

 . اعيمج (يلک یف وأ ریصملا وأ إدبملا

 « ىلعلا تاجردلا» ىلإ لوصولل طرش تاحلاصلا لمع نإ : ليق نإف

 لإ هل طرتشی ال ةا لوحخد نإو ٤ ةنحلأ لوحخد در ل اه.دح۔و

 ضحدت ءاسنلا ةروس ىف ةدراولا ةيالاف « بسحف رارقالاو قيدصتلا

 : فكلد

 كئلوأف نمؤم وهو نأ وأ رکذ نم تالاصلا م لمعي نمو ١

 . “'"  |ريقن نوملظي الو ةنحلا نولحدي

 ةلمج ى طرشلا وأ - ديقلا ءاجو حلاصلا لمعلا ركذ مدقت انهف

 ! ايلعلا امتاجرد ال ةنحلا لوحخد وه ربصملا ناكو نمؤم وهو » لاخلا

 نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو » : ىلاعت هلوق كلذك

 . "۲ انسح ارجأ مه

 ) )۱۲١هط ةروس ]۷07-۷١[. )٠۱۲۷( فهكلا ةروس ]۲[ .
 )١۲١( ءاسنلا ةروس ]١١١[.
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 ناش وه تاحلاصلا لمع نأ نوکی نأ نع ىعملا جر االف

 رجألا لينل ناميالا عم اطرش تاحلاصلا لمع نوكي نأ وأ « نينمؤملا

 . نسخا

 ف ةثجرملا هلاقام لك ضحدت ةحضاو ةلالد تاذ اهلك تابآلاو

 . هللا دنع لوبقملا ناعإالا رابتعاو . لمعلا نع نامعالا لاصفنا نأش

 ! بسحف رارقإالاو قيدصتلا وه ةنحلا لوحدل بجوتسلا

 .. ةيصعملاب كلذك ةغجرملا جتحا

 ءاملع قفتا اك ناإلا نم جرخت ال حراوجلا لمع ىف ةيصعملاف

 طبترم ريغ < هتاذب امن اق ایش نامی إلا نوکی نآ نذإ دبالف . مالسإلا

 , . انمۇم

 س مھ چچ ح۔ لکک - هيف ةروصلا هذه لع ةصعمل اب جاجتحالاو

 ! ةفوشكم ةطلاغم

 ! هيف رثؤت ديك أتلاب اہنکلو . ناعإالا نم جرخت ال اقح ةيصعملاف

 األ ‹ ديك أت ىلإ جاتعت ال ةقيقح ناسنالا لاح ىف ةيصعملا رثأتو

 هللا لوسر نم ريرقتلا اذه انفکب نکلو . هدوهعم ةدوهشم ةظ وحلم

 بلقلا ةقيقحو « ناعإللا ةقيقع سالا ماعأ - لسو هيلع هتلا لص
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 . هيف ةيصعملا رثآ نم ثدحمام ةقيقحو « ىرشبلا

 عزن وه اذإف « ةتكن هبلق ىف تتكن ةغيطح ًأطحأ اذإ دبعلا نإ ,

 وهو « هبلق ولعت ىح اېف دیز داع نإو « هبلق لقص باتو رفغتساو
 اوناک ام مہ ولق لع نار لب الك, : ىلاعت هللا هركذ ىذلا تارلا

 الاصل مهنإ مم « نوبوجحم ذئموي مر نع مہنإ الك . نوبسڪي

 . (٩ حلا

 بلقلا عم دوسألا بلقلا ىوتسي فيكف .. نايإلا لحم وه بلقلاو

 ! ؟ناعالا ف ضيبألا

 روصتي الو ‹ صقنيو ديزيف ةيصعملاو ةعاطلاب ناميإالا رثأتي اإ

 . ناصقنلا ىف هلاحك ةدايزلا ى هلاح نوكي نإ لاح

 ةيصعملل ادودح عضن نأ - لبق نم انرشأ اك ىغبنيف كلذ عمو

 ‹ انسفنآ دنع نم اهعضن ال دودح یهو « اهقاطن عستا اھم اهادعتت ال

 . - ىلسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو هللا باتک نم ةطبنتسم یھ اعإ

 م ولو ناي أالا نم حجر لالحتسالاو . لالحتسالا ريغ ةيصعملاف

 . هنع ىهنملا لمعلا ناسنالا فرتقي

 ريغب عيرشتلاو . نايأالا لصأ ضقنيام ايف لحدي ال ةيصعملاو
 . نايإالا ضقاون نم ( هللا نود نم مرحتلاو ليلحتلا ىأ ر هتلا لزنأ ام

 ا

 , طولا ف كلامو ماسم هجرخآ (۹۲۸)
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 نآلا ىف هللا الإ هلإ ال تایضتقم لك لمشت نأ نکمب ال ةيصعملاو

 لاعأ نم ادحاو المع لمعي مل نمو . دحاولا صخشلا وأ < دحاولا

 1! نايالا نم ةرذ هبلق ىف نوکی نأ لیحتسي اهلك هتایح یف مالسإلا
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 الإ مالسإلا ف لوخدلل سانلا نم بلطي نكي مل هنأب اوجتحاو

 تيرجأو < السم هوتل ربتعا نيتداهشلاب قطن نف . نيتداهشلاب قطنلا
 . ةرخألا ىف هللا ىلع هباسحو « ايندلا ةايحلا ىف ةرهاظلا ماكحألا هيلع

 ! هللا الإ هلإ ال تايضتقم نأش ى مهفلا قلازم ربكأ نم كلتو

 نوبهذي ىذلا وحنلا ىلع تسيل امتلالد نكلو « ةقيقح اهناذ ف اہنأل
 ! ليلدلا كيلإو .. هيلإ

 اسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلإ ءىجي ناك نم هنإ ةقيقح
 ( اهانعم ىف ام وأ ر هللا لوسر ًادمحم نأو هلا الإ هلإ الأ دهشأ : لوقب

 . اقافن افاق ولو < ماما عمتحا دادع یف لحخدیو « السم هوتل رہتعی ناک

 ناسللاب هللا الإ هلإ ال قطن نأ ىلع اذہ لالدتسالا نکلو

 بلطي ال هنأو « ايندلا ةايحلا ىف مالسإلا ةفص ىطعأ ىذلا وه - هدحو
 .ف هللا ىلع هباسحو ايندلا ةايحلا ىف السم حبصيل هريغ ناسنإالا نم

 ! دودرم لالدتسا وه ةرحالا

 .. ةدرلا وه رمألا اذه ىف مسحب ىذلاو



 < هللا لوسر دمحم هتلا الإ هلإ ال : هناسلب قطني لازيام ىذلا دترم لاف
 وأ مايصلاوأ ةالصلاركنأف « هللا الإ هلإ ال تايضتقم نم ائيشركنأ هنکلو

 هتبوقع « هللا ةعيرش ريغ ىلإ ايضار اديرم مكاحت وأ « جحلا وأ ةاكزلا
 مل امر رانلا ف دولخلا ةرحآلا ىف هتبوقعو « لتقلا ىه ايندلا ةايحلا ف
 .. ( بتی

 ةايحلا ىف ناسنإ لتقب رمأي نأ « هناحبس هللا لدع نم روصتي لهف
 ملو هنم هبلطي مل رم ىلع ةرحلا ىف ايف ادلاح رانلا هلحدي نأو « ايئدلا

 ! ؟ هب هملْعي ملو هب همزلپ

 _ مهمل فل نمو ةثحجرملا هب لدتسي ىذلا  لاحلا رهاظ انذحأ اذإ

 دمع هللا الإ هلإ ال هناسلب لوقي نأ الإ ناسنإلا كلذ نم بطي مل هنإف
 , هللا لوسر

 قطني لازيام وهو ةرخآلاو ايندلا ف دترملا ةبوقع قتست ال نكلو
 ہللا لدع روصت ےقتسي الو « هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هناسلب
 قطنلا اذه نوكي نأ الإ « ةرحآلاو ايندلا ىف  یلاعتو هناحبس

 « هب مرم هنأ ملعو « قطانلا هملع ‹ انيمم ىضتقم نمضت دق ناسللاب
 لتقلاب هيلع مكحت _ هناسلب ظافلألا قطني لازیام هنأ حم  هنع لکن اف
 .ةرحلألا ىف رانلا ىف دولخلاو ء ايندلا ةايحلا ىف

 ؟ كلذ ريغ رمألا نوكي نأ نكي له

 هلإ ال هنآ هناسلب قطنب نآ وه بولطملا لک نوکی نأ نکمی له یعأ
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 ‹ قطنلا اذه ىف نمضتم ىضتقم ريخب « هللا لوسر.ادمحم نأو هتلا الإ

 امماق لازيام وهو « ديدشلا باقعلا اذه بقاع م ‹ هب قطانلل مزامو

 بلط نيح هنأ وه .. دحاو ساسأ ىلع الإ رمألا مقتسي ال ! الک

 هنم بلط دق <« هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : هناساب لوقي نأ هنم

 ۽ هللا دنع نم ءاج اب مازتلالا وهو « نيتداهشلا ىضتقمب مرتلي نأ انمض
 . هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاو

 ةفص تباستك ال ابولطم مارتلالا اذه ناك ول : لئاق لاق ادإف

 ىلع صن اك ء اصن - لسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا هيلع صنل مالسأالا

 صني مل - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ حيحص : لوقنف
 : هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوقب هءاج نم لقي ملف .رمألا اذه ىلع
 تيبلا جلو ناصضمر موصتو ةاكرلا ىؤتو ةالصلا ےقت نأ اضيأ دهعتتو

 هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاب كلذك دهعتتو <« اليبس هيلإ تعطتسا نإ

 الب طہترملا ىضتقملا وه هلك اذهو ) ةيلهاحلا عئارش ىلإ مك احتلا مدعو
 . ( هللا الإ هلإ

 ىح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » : - ملسو هيلع هللا یلص - لاق لب

 مهاومأو مهءامد ىم اومصع .اهولاق نإف < هللا الإ هلإ ال اولوقي



 0 اهقحم الإ < مهضارعأو

 صني ملو « قطنلا ىلع الإ - مالسلاو ةالصلا هيلع - صني مل « معن
 ذاع لاق دقف , ىلعتلا ةلحرم ىف الإ قطنلا ف نمضتملا ىضتقلا ىلع

 : نعلا لهأ ىلإ هثعبب وهو - هنع هللا ىضر -

 ةدابع هبلإ مهوعدتام لوأ نکیلف باتک لهآ موق ىلع مدقت كت »

 مہلع ضرف هلا نأ مهرحأف كلذ اوفرع مهاذإف - لجو زع - هللا

 ضرف هللا نأ مهربخأف اولعف اذإف ‹« مهتليلو مهموي ف تاولص سمح

 0 مہئارقف ىلع درتف مہئاینغآ نم ذحخؤت ةاكز مہلع

 « ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم » رمألا اذه حبصأ' ملعتلا مت الف

 هلإ الب قطني نم دنع مولعملا نم حبصأ ىأ . نيدلا اذه ءاملع لوقي اک
 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ هنم بولطم هنأ هتلا لوسر ادمحم نأو هتلا الإ

 مولعملا نم حبصأو . اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو ناضمر موصو
 نأو « نيدلا اذه قنتعي نم ىلع اهضرفو اماكحأ لزنأ دق هللا نأ هدنع

 اهاوسامو ىمالسإلا عمتحلا ىف اب لمعلا ىرج ىتلا ىه ماكحألا هذه
 هللا الإ هلإ ال یضتقم نع لکن نم حبصأ . يلعلا اذه ىلع ءانبو . لطاب

 كبر ةملك تمتو , . ةرحآلاو ايندلا ىف ديدشلا باقعلا اذه بقاعي

 . "۲ هتالکل لدبم ال الدعو اقدص

 . [ ٠٠١ ] ماعنألا ةروس )١۳١( . هيلع قفتم (۱۲۹)
 . ملسم هجرخآ (۱۳۰)
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 ف ةوقلا سفن هل ىمالسإلا عمتحا عقاو نم دمتسم رحخآ رم كانهو

 دجو ذنم مالسإلل ناك دقف . هللا الإ هلإ ال تايضتقع مارتلالا نأش

 ةمولعم <« ةعقاو ةروص هل « لعفلاب مثاق نايك ىمالسإللا حمتحما

 لك دنع افلس مولع . الايخ ةليختم الو اضارتفا ةضرتفم ال « ةعئاذو

 مويلا ىف ةنيعم تاولص ىلصي « سما ر نآ هللا الإ هلإ ال لوقي ءاج م

 ججو « هلاومأ ةاكز ىدؤيو « ةنس لك انيعم امايص موصيو <« ةليللاو

 دنع نم ةلزنم ةنيعم ماكحأب ديقتيو « عاطتسا نإ مارحلا هللا تيب ىلإ

 سما نآ افلس هدنع مولعمو . مارحخلاو لالحلا نيملسملل ايف ددح هللا

 نع لکن نإ هنآو , السم هنوک یضتقم وه اذه ناو « هلک اذ مزتلم

 قطنيل ءىجي نأ لقعب الف . ةدرلا دح هيلع عقوي دترم وهف كلذ نم ىش

 لبق نم لتقلل هسفن ضرعي نأ هسفن ةليخد ى مزتعي وهو نيتداهشلاب
 نأ ‹ لوقعملاو يقطنملا امنإ ! لعفلاب ضرألا ى مثاقلا ةعي رشلا ناطلس

 ناطلسب مارتلالا مرتعا دق _ نيتداهشلاب قطني ءاج دقو  نوکی

 . هيلع جورخلا مدعو مثتاقلا ةعيرشلا

 ماكحألا نم ريثكب الهاج نوكي نأ لاحلا ةعيبطب اذه یني الو

 ىذلا نكلو نيدلا رمأ ىف نوهقفتملا الإ هملعي ال اهنم ريثكف . ةيعرفلا

 اذه نأو « هللا دنع نم ءاج اع مازتلالا ًأدبم وه هلهجم نأ نكم ١ل

 . هللا الإ هلإ الب هقطن ىضتقم وه -ةلمحلا ىلع - مارتلالا

 قطني نأ مالسإالا ىف لحدي ءاج نمم بلطي ناك اذه لجأ نم

 ‹ جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاب رقي نأ هنم بلطي الو . نيتداهشلاب
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 نم مولعلا نم » راص هلك اذه نأل « هلا عرش ماكحأب مازتلالاب رقيو
 حبصأو . مالسإللا ادبم ى ملعتلا ةرتف تهتنا نأ دعب « ةرورضلاب نيدلا
 ئش نع لکنی مت « هللا لوسر دمحم هللا الإ هل ال , هناسلب قطني یذلا
 ىف رانلا ىف دلختو < ايندلا ةايحلا ىف ةدرلا دح هيلع عقوي اهتايضتقم نم
 . هيف سبل اال حصضاو مازتلاب ٠ ةرحلالا

 نأش راسما حمتحنا ىف هتلا الإ هلإ إ ال تايضتقعب مارتلالا اذه نکي ملو

 لک نأش وه لب « سانلا ضعب مهوتي اک هدحو نيدلا اذ نمؤملا

 كردلا ىف مه نمم اقفانم ارفاك ناك ولو هتلا الإ هلإ الب قطني ناسنإ

 دقو لوقلا نل ىف فرعي دق ىذلا - قفانملا نإف ! رانلا نم لفسألا

 ظفتح أال _ تامالعلا نم كلذ ريغ وأ ةالصلا ءادأ ىف هروتف نم فرعي
 هقطنب الإ < مالسإالا ماکحأ هيلع یرجت الو <« ماسلا عمتحا ی هتایح

 لقأ ىلع - همازتلاو « هللا ةعيرش ىلإ مك احتلاب همازتلاو « هتلا الإ هلإ الب
 . ةالصلا ةماقإب - ريدقت

 ةالصلا ءادأو هللا ماكحأب مازتلالاب ال قفانملا نع نمؤملا قرتفي اإ

 اعيمج سانلا هيف ىوتسي ىذلا دحلا وه اذهف (ريدقت لقأ للعر

 هذه ىلع |وظفاحيلو ء ملسملا حمتحلا ىف مالسإلا ةفص ىلع اواصحيل

 ا{, . مهيلع ةدرلا دح عیقوت نم مهسفنأ ىلع اوظفاحيلو « ةفصلا

 هللا ىلإ ىبرقو ةعاطو اقيدصتو اناميإ هلك كلذ عنصي نمؤملا نأ قرافلا

 ! ةايحلا ىلع اصرحو « اقافن هلك كلذ ققفانملا لعفي ايب
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 مك احتب یذلا یآ ماسلا عمتحملا ف اهتاذ مالسإلا ةيرهظم نأ ىأ

 ٠ امداضتقع مارتلالاو نيتداهشلا قطنب الإ لانت ال - هللا ةعيرش ىلإ

 نيفراعتم سانلا لظ ىلا رومألا ىهو . ريدقت لقأ ىلع ةالصلا ءادأو

 نم انرق رشع ةثالث ةليط - ءاوس مهقفانمو مهلمؤم - ا نيمزتلمو « اهلع
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 الإ هلإ ال لاق الجر لتق نيح ديز نب ةماسأ ةثداع كلذك نوجتعم

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأو « فيسلاب ةماسأ هالع نأ دعب هللا

 ررکی لظو < ایساق اباتع هبتاعو ادیدش ابضغ هنم بضغ - اسو

 نأب هراذتعا هنم لبقي ملو ! ؟ هللا الإ هلإ ال لاق نأ دعب هتلتق ؛ هيلع

 لاقو . اهب انمؤم نكي مل ىنعي « ( فيسلا نم ى ) اذوعتم اهاق لجرلا

 , اهاق ناك نإ ملعتف هبلق نع تققش اله : هل

 . هب كولدتسي ام ىلإ لصوت ال ةثداحلا هذه ىف ةجحلاو

 . اب قطن نم لتق عنمت ىآ . اعطق فيسلا عفرت هللا الإ هلإ ال نإ

 لالدتسالا ىف سبللا عضوم انه ! ؟ مالسإالا ةفص هيطعت له نكلو

 . ةماسأ ةثداح

 اذوعتم ناك ولو هللا الإ هلإ ال لاق نم هنآ ةيضقلا ىف هللا مكحف

 ىلع لماعي لظي لهف مالسإالا ماكحأب مرتلي مل اذإ نكلو . هلتق زوج ال

 ! ؟ لسم هنأ
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 ء ةالصلل ممي ىف هلا الإ هلإ ال هلوق دعب ةالص لوأ تقو ءاج ىنعي
 ! ةدرلا دح هيلع عقوي دترم هنآ هلکح ؟ هکح اف ‹ یو

 هعضو هلکلو من ‹ فيسلأ هنع عفر دق هللا الإ هلإ ال قطنف

 ولو - هللا الإ هلإ ال تايضتقمب مزتلا هنآ نيبت نإف . نيبتلل ةبقارملا عضوم
 ‹ ةرحخألا ىف هللا ىلع هباسحو ايندلا ةايحلا ف ملسم وهف - اقفانم ناک

 تایضتقم نع هلوکنل ةدرلا دح هيلع عقوو « هتلوق هيلع تبستحا الإو

 ! هناسلب اهقطن ىلا هللا الإ هلإ ال

 ف ناسنإ یل مالسإالا ةفص تاب نوکب لاوحألا عیمج فو

 هقطن دعب هلا الإ هلإ ال تايضتقع مازتلالاب الوكوم ايندلا ةايحلا

 . نيقفانملا نم ناك مأ اح انمؤم ناک ءاوس « نيتداهشلاب

 فقت اهنكلو « دتمتو دتتو < رلسلا حمتحلا ىف ىصاعملا ثدحت مت

 « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا : لاحم امهادعتت ال نيتيساسأ نيتطقن نع

 . ةالصلا ةماقإو
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 هيلع هلا ىلص - هلا لوسر امأس ىلا ةيراحلا ةثدام نوجتحيو

 تلاق ؟ انأ نم : اهأسف <« ءامسلا ىلإ تراشأف ؟ هللا نيآ : - لسو

 ناكول :نولوقيو . «ةنمؤم اينإف اهقتعأ» :اهديسل لاقف . هللا لوسر

 ىطعأ ام نيتداهشلاب قطنلا ءارو رح اعيش ناميإالا تابثإل بولطلا
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 وآ) قطنلا درجع ناعأإلا ةفص مسو هيلع هللا لص - هللا لوسر

 . ( هيلع لدیام

 - مهوثدحو مهؤامدق _ ةئجرملا اهراثأ ىلا اياضقلا ركأ نم كلتو

 لكو « نيتداهشلاب قطنلا وه ايندلا ةاحلا ىن بولطلا لك نأ اوتبشيل
 . قيدصتلاو رارقإلا وه ةرحخالل بولطللا

 .. هوضفرو مهالدتسا مهلع ءاملعلا در دق نمو

 اياضق نأ _ هلا همحر - ىطاشلا مامإالا لوقب انذحخأ ءاوسو

 انآ ىأ « قثوأو اهنم ةلالد ىوقأ صنلا نأل « صنلا ضقنت ال نايعألا

 .. '"" الع ساقي ال نكلو اہتاذ ی ةحيحص
 س

 ىلع دمحع ةعبطم . ۱٦۵ - ۱١١ ص ۳ ج تاقفاوملا ) : ىطاشلا مامالا لوق (۱۳۲)
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 ( ةرهاقلإ <« حیبص

 نايعألا اياضق ةضراعم امف رثؤت الف ةقلطم وأ ةماع ةدعاق تشب اذإ

 : رومأ كلذ ىلع ليلدلاو . لاوحألا تاياكح الو

 ةيلكلا لوصألا ىف ملكت امنإ انأل « ضرفلاب اهب عوطقم ةدعاقلا نأ : اهدحا

 ىعطقلل فقي ال نونظملاو < ةمهوتم وأ ةنونظم نايعألا اياضقو « ةيعطقلا
 , هضراعي الو

 ىلإ اهدانتسال (رحأ اهجو لمتحت ال ىآ ر ةلمتحم ريغ ةدعاقلا نأ : ىناثلاو
 . اهرهاظ ريغ ىلع نوكت نأ ناكمإل « ةلمتحم نايعألا اياضقو « ةيعطقلا ةلدألا

 هذه ةلاحلاو نكي الف . لصألا كلذ نم ةانفتسم ةعطتقم ىهو اهرهاظ ىلع وأ

 . هنأش اذه اع ةدعاقلا ةيلك لاطبإ

 ضلت الو ٠ تايلك ةدرطملا دعاوقلاو . ةيئزج نايعألا اياضق نأ : ثلاغلاو

 " ,,. تايلکلا ضقنت نأ تايئرحلا



 قطن نأ هلا همحر- ةيميت نبا مامإلا لوقب انذحأ وأ

 اہنیب نم قتعلاو - ايندلا ةايحلا ف ماكحألا ءارجإل فاك نيتداهشلا

 .. '""ناعإإلا ىلع اليلد سيل هنكلو

 لازت ام ةيلصألا ةيضقلاف < كاذ وأ لوقلا اذ انذحأ ءاوس

 تافطتقم ( عباسلا ءزرلا ناي الا باتك  ىواتفلا ) : ةيميت نبا مامالا لوقي (۱۳۳)

 : تلق ھه ۱۳۹۸ ۰ توری ‹ ةلاسرلا ةسسؤم عبط < ۲٠١ ص - ۲۰۹ ص نم

 . ةروهشملا مهججح نم وهف « ةنمؤم انإف اهقتعأ» :ةمألل هلوقب مهجاجشحا امأو

 ٠ اعيمج لوقلاو قيدصتلا وه نامبإلا : لوقي ناكو . بالك نبأ جتحا هبو
 رهاظلا نالا نأل . هيف ةجح ال اذهو . هعابتأو مهج لوق نم برقأ هلوق ناكف

 نوكي ىذلا نطابلا ف نامإلا مزلتسي ال ايندلا ىف ماكحألا هيلع ىرجت ىذلا

 للاب انمار : اولاق نيذلا نيقفانملا نإف . نيرحلآلا ىف ةداعسلا لهأ نم هبحاص

 سانلا حم نولصي نونمؤم رهاظلا ىب مه ( نينمؤب مهامو رحنآلا مويلابو

 نوقفانلا ناک اک مہنوٹراویو مہنوحک انی نوملسملاو ‹ نوزغیو نوجحمو نوموصیو

 ةرافكلا ىف رمأ ا ىلاعت هتلاو ...  ملسو هيلع هللا لص ۔۔ هللا لوسر دهع ىلع

 ف نايالا نأ اوملعي نم الإ اوقتعي الأ سانلا ىلع نكي مل . ةنمؤم ةبقر قتعب

 مل مهو . هبلق ىف نايإالا نأ متملع نم الإ اولتقا : ممه ليق ول اك اذه نإف « هبلق

 رهظي الجر اوأر اذإف . مہنوطب اوقشي الو سانلا بولق نع اوبقني نأ اورمۇب

 - ماسو هيلع هتلا ىلص - ىنلا لأس ال ةيراحلا بحاصو , هقتع مح زاج نامإلا
 كلذكو .رفاكلاو ملسملا نيب هب قرفي ىذلا رهاظلا نايإلا دارأ امنإ ؟ةنمؤم ىه له

 كلذ معي ال هنإف ٠ هبلق ى نايالا نأ ملع نم الإ قتعي نأ همزای مل رذن هيلع نم

 ىلص - ىنلا نأ دوصقملاو ... اقلطم كللذ ماعي قلخلا نم دحأ الو لب « اقلطم

 ماكحألا هب تقلع ىذلا رهاظلا ناعالاب ةمألا كلن نع رحخأ امنإ لسو هيلع هتلا

 .., ةرهاظلا
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 تايضتقع مزتلم هنآ هيف ضرتفي هللا الإ هلإ الب قطني یذلاف . ةدحاو
 وه مازتلالا اذه نأل « كلذ ريغ ءادتبا هيف ضرتفي الو « هتلا الإ هلإ ال

 ةفص ذحأب ضرتفملا مارتلالا اذمو « ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم

 لكن نإف . هدحو قطنلاب ال قطنلا ىف نمضتملا ىضتقملاب ىأ « مالسإلا

 1 مالسٍالا نع دترم وهف قطنلا ىف ارمتسم لازيام ناك نإو ىضتقملا نع

 نک م : لوقي نأ لسا عمتحما ىف هيلع ةدرلا دح عحيقوت نم هيجني ال

 رشع ةثالثلا لالخ مالسإلا خبرات ف ةدحاو ةرم ثدحب ملو ! لعأ

 م : لاق سانلا نم ادحأ نأ مالسإلا ةعي رش ايف قبطت تناك ىلا انرق

 اهلك عورفلا ماكحأ لهج نإو !! تايضتقم مالسإلال نأ ماعا نک أ

 ! ! اهملعتيل اهنع لاؤسلا ىلإ جاتحاو

 لم ۽ لاق ۔ لسو هلع هللا لص - هللا لوسر نأ ارحخأ لوجتحلو

 نمر :  مالسلاو ةالصلا هيلع _ لاقو « ةنحلا لحد هلا الإ هلإ ال لاق

 . ىلاعملا هذه ىفام وأ « ةنحا لحد هتلا الإ هلإ ال هنأ ملعی وهو تام

 تليق اإ ثيداحألا هذه نأش ى لوقن نأ یرورضلا نم سلو

 لوقي اك اه وزن دعب ةنيدملا ف تخسن امنإو فيلاكتلا لوزن لبق ةكم ىف

 . ءاملعلا ضعب

 ىلإ علا لهأ نيطاسأ نم فئاوط تبهذ » : ىرذنملا ظفاحلا لوق

 ةنحلما لحد هللا الإ هلإ ال لاق نميف تدرو ىلا تاقالطإلا هذه لثم نأ

 هه



 ةوعدلا تناك نيح مالسإللا ءادتبا ىف ناك كلذ وحن وأ رانلا ىلع مرح وأ

 خسن دودحلا تدحو ضئارفلا تضرف الف « ديحوتلاب رارقإالا درع ىلإ
 بهد لوقلا اذه ىلإو « ةرهاظتم ةريثك اذه ىلع لئالدلاو « كلذ

 : ىرحخآ ةفئاط تلاقو . مهريغو ىروثلا نايفسو ىرهزلاو كاحضلا

 نيدلا ناكرأ نم وهام لك ناف « كلذ ی خسنلا ءاعدا ىلإ جايتحا ال

 م رقأ اذإف . هتاقتو نيتداهشلاب رارقإلا مزاول نم وه مالسإللا ضئارفو
 ‹ هيف فالخلا ليصفت ىلع انواہت وأ ادحج ضئارفلا نم ء يش نع عنتما

 . "© ةنحلا لوحد مدعو رفکلاب هلع انکح

 قلاخ ال هنأب دبعلا رارقإ درحم ديحوتلا سيلو » : عقلا نبا لوقيو
 نورقي مانصألا دابع ناک ناک هکیلمو یش لک بر هلا نآو ہللا الإ

 هل عوضخلاو هللا ةبع نم نمضتي ديحوتلا لب . نوكرشم مهو كلذب

 ههجو ةدأرإو هل ةدابعلا صالحخإو هتعاطل دايقنالا لاكو هل ةلذلاو

 لوحيام ضغبلاو بحلإو ءاطعلاو عنملاو لاعألاو لاوقألا عيمجم ىلعألا

 نمو . اياع رارصإلاو ىصاعملا ىلإ ةيعادلا بابسألا نيبو هبحاص نيب

 ىلع مرح- هللا نإ » : لسو هيلع هللا ىلص - ىنلا لوق فرع اذه فرع

 لخدیال» :هلوقو «هتلا هجو كلذب ىغتبب هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا

 ثيداحألا نم برضلا اذه نم ءاج امو « هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا

 انظو ‹ ةحوسنم مهضعب اهنظ ىح سانلا نم ريثك لع تلكشأ تلا

 اهلمحو <« عرشلا رارقتساو ىهاونلاو رماوألا دورو لبق تليق مهضعب

 . ديمحلا دبع نيدلا يح دمحم قيقعت ۲۲۰/۳ بیهرتلاو بیغرتلا )1۳€(
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 دولخلاب لوحخدلا مهضعب لؤأو « رافكلاو نيكرشملا ران ىلع مهضعب

 . ةهركتسملا تاليوأتلا نم كلذ وحنو « ادلاح اهلحدي ال ىنعملا : لاقف

 لوق درحم الصاح كلذ لعجم مل - هيلع همالسو هللا تاولص _ عراشلاو

 نيففانملا نإف . مالسإالا نيد نم مولعملا فالح اذه نإف « طقف ناسللا

 نم لفسألا كلردلا ى <« اه نیدحاحلا تحت مهو مهنسلاب اپنولوقب

 نم نمضتي بلقلا لوقو . ناسللا لوقو بلقلا لوق نم دبالف .. رانلا

 ٠ تابئالاو ىنلا نم هتتمضتام ةقيقح ةفرعمو اہ قيدصتلاو اتفرعم

 ليحتسي قتلا ‹ هب ةصتحلا « هللا ريغ نع ةيفنملا ةيهإلا ةقيقح- ةفرعمو

 الاحو انيقيو ةفرعمو الع بلقلاب ىنعملا اذه مايقو « هريخل اتوب

 ةثاملا لتاق بلق ى ماقام مايق لمأتو ... رانلا ىلع اهلئاق مرح بجويام

 ةيرقلا ىلإ ريسلا نع قايسلا دنع هلغشت مل ىلا ناعإلا قتاقح نم

 جلاعيو هردصب لقتني لعج نأ ىلع لالا كلت ىف وهو هتلمحو

 ةيرقلاب قحلأ هنأ مرج الو « رحآ ناو رحتآ ر مأ اذهف « تولا تاركس
 (Fo) . .. اهلهأ نب لعجو ةاصلا

 هناحبس  ءاش ناف . هللا لضف ىلع جرح ال هنإ : كلذ دعب لوقنو

 نم ةرذ لاقثم هبلق فو هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرح نأ - ىلاعتو

 اذهف .. طق اريح اولعفي مل اموق رانلا نم _ هلضفب - جرخأ نإ وأ ..ريخ
 , . هتمححر كلتو « هلضف اذهو « هناحمس هنأش

 .ه ۱۳۹۲ ینرعلا باتکلا راد ةعبط ۳۳۲ ۔ ۴۳۰١ ص ج نيکلاسلا جرادم )۱۳٠(
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 .. هيف رظنلا ىغبني رمأ كلذ دعب ىقبي نكلو

 اوقوذي نأ دعب - سانلا نم ةثف هيلإ ريصي ىذلا ريصملا اذهف
 ٠ دابعلا قح ى هلا ضقي نأ دعبو < مهماثاو ميصاعم ىلع باذعلا

 الإ هلإ ال تايضتقع نيلماعلا نم اهقحتسي نم - هلضفب - ةنح-ا لحديف

 نم عقشي نمل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا عفشي نأ دعبو <« هتل
 هللا لضفب  نوجنيف « ءالؤه هيلإ ربصي ىذلا ريصملا اذه ., هللا دابع

 نآ مھ ہلا ءاشام اہہف اوٹکمب نأ دعب رانلا یف دولخلا نم - هتمحرو

 ‹ اہلإ ناسنإالا ىعسي تلا ىعسلا ةياغ وه نوكي نأ یغبنی له .. اوٹکم
 ! ؟ هساقم لع ةظح لوأ نم هدهج ددحمو

 . ىلعألا لثلا هتلو .. بيرقتلل الم برضن
 نأش ىف رظنت « ةفآرلا ناحل ٫ یمست تارابتحخالا ی نال لکشت

 اغوسم دحجت نم بوسرلا نم ذقنتست نأ لواحتف « رابتحخالا ىف نيبسارلا

 فطعتلا ىلإ ةبابنلا ىف ىهتنت ىح عجارتو عجارت لظت م . هذاقنتسال

 . بوسرلا ةمناق نم هجارحإال رربم ىندأ دجت نم ىلع

 ةفآرلا ناحل كانه : قيرطلا إدبم نم مهسفنأل اولاق بالطلا نأ ولف

 دق امنإ لب < هب موقن دهج ىندأ ىلع حاجنلا انحنمتو انلاع فأرتس

 ملعتلا ةيلمعل نوكي لهف .. قالطإلا ىلع ادهج اولذبي مل موقل هحنمت

 رابتحالل نوک لهو ؟ اهفادهأ نم فده ی یدؤت لهو ؟ ةمیق اهلک
 ! ؟ ادب ةمهم یأ هتاذ



 ءافعضلا نم اقيرف ذقنتستف « اهلمعب موقت ناجللا هذه ققبت امإ

 ىلع مئفاكتف « اولصحي مل نكلو _ قدصب  اولواح نيذلا « اقح
 دج نيح انكلو . ةليصحلا فعض مغر ةلواحإ قدصو ةينلا قدص
 اولك اوت دق-مہتردقو مهتوق مہنم فرعت نيذلا-نيرداقلا ءايوقألا

 ف اهوفرصب نآ نکي ناک یتلا مہتقاط ٹبعلاو وھللا ی اوددبو

 « رابتحالاب افافختساو <« ةعبتلاب مهنم ةناتسا ‹« سردلاو ليصحتتلا

 لهف .. مهلمع ةجيتن نكت اهم مهحجنتس ةفأرلا ناحل نأ ىلع اداتعاو
 ! ؟ مهذاقنإب ذئدنع ةفأرلا ناجل موقت

 لك هتمحر تعسو .. هللا لضف ىلع جرح ال : لوقن ىرحخآ ةرم

 محریو <« انتاثیس انع رفکیو انبونذ انل رفغی نآ هوعدن .. هناحبس ءیش
 , اناطح ددسيو « انتزع ليقيو « انفعض

 دصق دق راسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ثيدح نآ بسحن انکلو

 ةئجرملا هنم لصف نأ هب دصقي ملو < هلا ةمحر نم دحأ سأيي الأ هب

 ! نيدلا اذهب هللا هدارآ ام اذه نأ اومعزي م « فيلاكت الب امالسإ
 هللا یضر - ذاعم هلأس ال - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر نأ اتلىلدو

 مهرشبتال» : لاق ؟سانلا رشبأ الفأ هللا لوسراي : - هنع
 . "" ۲ اولکتیف

 اوقوذي نأ دعب ةرحآلا ىف نيبنذملا كئلوأ هللا حماس نإ هنإ م

 ) )۱۳١نايشلا هاور ,
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 مهلمش اع إ ا ق ما ف ‹ بونذلا نم اوفرتقاام ىلع باإذعلا

 حلصي لهف .. ةنحلا مهلحخدآو ايف يف دولا نم مهذقنأف ةعسإولا هتمحرب

 - متيبلاغ وأ مهلك - هلهأ حبصي نيح ايندلا ةايحلا ف نيدلا اذه رمأ

 نم مہر ةمحر مهذقنت تح « رانلا ىف نوتفاهتي نيذلا نيطقاسلا نم

 ! ؟ اف دولخلا

 لدلاف . ةيضقلا هذه ىف دهاش ربح مويلا هشيعن ىذلا عقاولا نإ

 اإ نيملسملا ف نوبقرب ال نيذلا ءادعألا ةيلغو ْ فعصضلأو ناوهاو

 مهضارعأو مہئامدو مہتامارك ىلع رمتسلا مہناودعو « ةمذ الو

 هو .. ليلا ءاثغك ءاثغ سانلا نوکب نیح لال وه « مهاومأو

 ا مالسإ وه مهمالسإ نوکپ نیح الإ كلذك نونوکی ال

 لهف .. رارقإالاو قيدصتلا تايضتقم نم لمعي لمع الب « رارقإالاو

 مهجرحخأ ىلا ةمهملا نع |ولكنيو < هند اوعیضي نأ هدابع نم هللا لبقي

 ىلع هلك نيدلا لصفي ىذلا لصألا وه اذه نوكي م ‹ اهلجأ نم

 ! ؟ هسامم

 ال تايضتقب لمعلا ىف مدقلا خسارلا « نايإالا ىوقلا عمتحملا نإ

 ىلاسکلاو « نايإإلا فاعض هرايت ى لمح نأ عيطتسي < هللا الإ هلإ

 نيح نكلو . هفادهأ ققحم هقيرط ىن ىضعو « نيلقاثتملاو نيئطابتملاو

 نیئطابتملاو یلاسکلاو نامی الا فاعض نم - هتیبلاغ یتح وأ - هلک حبصب

 ! ؟ ىش ىلإ لصي لهو « ئش ىلع ردقي لهف « نيلقاشتملاو
 ا



 ‹ ةرفصملا ةلباذلا قاروألا ضعب لمحت نأ ةيوقلا ةرجشلا عيطتست
 كلت اهريضت ال اهرامن ىنؤت من « كلذك ةيواهتلا ناصغألا ضعب لب

 ةرجشلا ىف ةقرو لك بلاطت نيح نكلو . ناصغألا الو تاقيرولا

 ىف اهقح كلذ عم اه بستحي نأو « ةرفصم ةلباذ نوكت نأ ىف اهقحم
 لهف « دعب ةرجشلا نم طقست : ثمادام ةروصلا هذه ىلع دوحولا

 !؟ توملاو ءانفلا الإ رصم نم ةرجشلا هذه

 دعب « ءافعضلا كئلوأ لبقتي  هدابعب هتمحر نم - هللا ناك اذإف

 ( اوٹکیی نآ ہتلا ءاشام ےنھج ران یف ٹوکملا مهساجرأ نم مهرهطي نأ

 ‹ ةدايز الو نينمؤملا نم بولطملا وه اذه نإ : لوقن نأ انل زوج لهف

 ! ؟ هللا نيد ىلع ديزتم وهف كلذ نم رثكأب نوفلكم مہنإ لاق نمو

 نم هتمحر ىف لخدي « هللا لضف ىلع جرح ال : لوقن ةثلاث ةرم
 . نينمؤملا ىلع اهضرفو فيلاكتلا هذه لزنأ ىذلا وه هللا نكلو . ءاشي

 : دوعقلا حم یھب نوک ال ةنحلا لوحد نإ : لاق ىذلا وهو

 هب رج |ءوس لمعي نم . باتکلا لهآ ینامأ الو مکینامأب سیل ١
 نم تاحلاصلا نم لمعي نمو . اريصن الو ايلو هللا نود نم هل دج الو

 نوملظي الو ةنجلا نولخدي كئلوأف نمؤم وهو نأ وأ ركذ
 , "۲)۷ ارق

 .[ ١١٤ ۱۲۳ ] ءاسنلا ةروس (۱۳۷)

 ٠إ



 ! دودح رغب هدابع نم ءاشی نم ىلع كلذ دعب نم هللا لضفتي م
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 هيلإ اهلّصوام وه ثيداحألا هذه نأش ىف انمي ام مهآ نأ ىلع
 !إ نوثدحلا ةثجسرملا

 الإ ءهلإ ال موهفم ف اوفرحام لک ىلع ىمادقلا ةثجرملا ناك دمل

 ف اہ نوزواجتب ال ‹ نیتنثا نیتلطقن دنع - انفاس اک - اوفقو دق <« هللا
 مك احتلاو ةالصلا : ناعإالا ىضتقم نم « لمعلا » نم هنوجرحمام لك

 نم جراخ هلک لمعلا نإ :نولوقي - اب رظن اوناک إو « هللا ةعب رش ىلإ

 اوناک مہنم ريثکو  هقفلا یف نوملکتب نیح مہنآ الإ ‹ نامالا یضتقم

 ىكل ناسنإللا الع ظفاع نأ دبال الاعأ كانه نأ اديج نوفرعب - ءاهقف
 ىلإ مكاحتلاو ةالصلا اهمهأ < لسملا عمتحما ف مالسإالا ةفص هل لظت

 , هللا ةعيرش

 .. دح دنع اوفقي يلف نوثدحلا ةئجرملا ام

 یدؤت ال عمت فو .. هللا ةعيرشب مكحب ال عمتحم یف اودلو دقل
 ةمومسملا ةعرحلا اولوانت مم « ( تادابعلا نم اهريغ الو ) ةالصلا هيف

 نم ءیش لک هب اولمش ىح مهرکف اودم . یناجرإلا رکفلا نم
 ولو نمؤم وهف هللا الإ هلإ ال لاق نم : اولاقف ‹ هتلا الإ هلإ ال تایضتقم

 نيزجاحلا اوزواجتف .. مالسإلا لاعأ نم ادحاو المع لمعي إل
 زجاح : اهدنع اوفقو دق ىمادقلا نوثجرملا ناك نيذللا نيربحلألا
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 لزنأ ام مكحت ال ىتلا تاعمتحملا اوفصوف .. ةعيرشلا زجاحو ةالصلا

 منأب - سانلا لك سانلا اوفصوو « ةيمالسإ تاعمتحم اہنأب هللا

 ! هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مههاوفأب نولوقي اومادام « نوملسم

 لاق نم » : هيلإ نودنتسي ىذلا ثيدحلا ىلإ عجرن نأ الوأ بحنو

 .« ةنحلا لحد هللا الإ هلإ ال

 فف فيلاكتلا لوزنب خسن هنإ لوقن نأ جاتحن ال انآ لوقلا انفلسأ

 لوسرلا لوق نم ىرخأ ثيداحأب صصخ هنإ طقف لوقن انكلو . ةنيدملا
 . كرشلا نم ةءاربلا هيف طرتشاف - ملسو هيلع هللا ىلص -

 م هللا الإ هلإ ال لاق دبع نمام ر : - مالسلاو ةالصلا هيلع  لوقي

 0 ةنحلا لحد لإ كلذ ىلع تام

 اثيش هللاب كرشيال تام نم » : - مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقو

 0 ةا لحد

 نأ هتلا الإ هلإ ال نأش ىف انل ددحتي نيثيدحلا نيب حمحلاو ةلباقملابو
 هللا ددح دقو . ةرحألا ىف هللا دنع اههوبق طرش ىه كرشلا نم ةءارلا
 : لزنملا هباتك ىف اعطاق اديدحت كلذ

 نل كلذ نودام رفغیو « هب كرش نأ رفغي هل هللا تإ »

 , °( ءاشب

 .[ ٠١١ ] ءاسنلا ةروس )٠١( . ملسم هجرحآ (۱۳۸)
 , ماسم هجرخأ (۱۳۹)
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 ىذلا  اهضعب نع ظاعولاو ءابطنلا ثدحتتي .. عاونأ ةرشلاو
 ! رحلالا اهضعب نع ثيدحلا نولمو - ناطلسلا ىوذ بضغي ال

 وآ ةناعتسالا وأ ءاعدلاك ةدابعلا ناولآ نم ئشب هللا ريغل هجوتلاف

 ماکتی ام رٹکآ امو . هيف كشال كرش .. حبلا وأ رذنلا وأ ةثاغتسالا

 ! كرشلا نم نوللا اذه ىف ءابطخلا

 .. هيف كش ال كرش .. عفني وأ رضي وأ قزرب نم هللا عم نأب نظلاو
 ! ءابطخلا هيف ماکتی ام رٹکا امو

 ىضرلاو « هللا لزنآ ام ريغب (مبرحتلاو ليلحتلا ىأ) عيرشتلاو
 اذه ريحخألا مرق ىف سانلا نكلو .هيف كشال كرش « عيرشتلا كلذب

 : نوقرفي اودوعي ملف « ةريطخللا ةقيقحلا اه - ارج وآ اولھ دق

 هنأ ىلع كرشلا نم نوللا اذه ىلإ نورظني اوراصو « كرشلاو ةيصعملا

 مإ ال ةحابم «ةرورض» هنأ ىلع هيلإ اورظنب مل نإ ,. ةروفغم ةيصعم

 رضحنو مدقت انآ كلذ ءارو نم - مهسح ی نکی مل نإ لہ . اف

 !! لالغألا نم قاتعناو

 ! ؟ كلذ ثدح فک

 نم ةيمالسإالا ةعيرشلا ىحنف ءدب ىذ ئداب ىيلصلا وزغلا ءاج دقل

 مدام ۲ یکیلع ابال سانلل لیق م . ہامدق اتسند دلب لک
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 ! هللا ةعيرش ىلإ اومكاحتت مل نإو نوملسم مف نوموصتو نولصت

 سانلا ىلع (هئاوطأ ىف ىدوہلاو) ىيلصلا وزغلا طلس مت
 سأب ال : سانلل ليق م . موصلاو ةالصلا نع ىتح مهفرصي ام
 ! نوملسم مناف هللا الإ هلإ ال نولوقت متمدام ! مکیلع

 هلا,ال قطن وهو « عيفرلا طيللا كلذب العم مالسإلا ىب اذكهو

 ءاج مت , قالطإلا ىلع سانلا ةايح ىف ىضتقم ريغب « ناسللاب هللا الإ
 : اولاقف  ىلاجرإالا ركفلا موم نم اولوانت اع _نوثدحملا ةثجرملا

 هلإ ال لاق نمو . رارقإالاو قيدصتلا وه ناميإالاف ! سانلا ىلع سأب ال
 ! مالسإلا لاعأ نم ادحاإو المع لمعي مل ولو ‹ نمؤم وهف هللا الإ

 .. لبق نم هانلق ام لک ررکن نأ انب امو

 هللا الإ هلإ ال نإ .. ةغلاب ةيمهأ تاذ ةيضق رك ذتن نأ جاتحن انكلو

 نع اتقؤم رظنلا فرصب - كرشلا نم ةئيرب ىه املاط هللا دنع ةلوبقم لظت

 ناف ہ یمادملا ةثحسرملا تالال نم اطوح- راد امو « لمعلا J ةبضق

 .. هللا دنع لوبق ىأ ةلوبقم دعت ملو ‹ اضقن 'تصضقن دقف كرشلا امماصأ

 سانلا ثّذح ادنأ اذه ريحألا اننرق ىف اہ انيلتبا ىلا انبئاصم نمو

 تارا ٹتاثم ةينيدلا انده اعم ف تالطلل اهسردنو ءوضولا صقاون نع

 نإف ! هللا الإ هلإ ال ضقاون نع ميندح الو .. تاحفصلا تائم فو
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 كرش نود امهدحو ةدابعلا كرشو داقتعالا كرش نعف مهانثدح

 نم وه عابتالا كرش نأ وه < هساسأ نم طاح ساسأ ىلع « عابتالا

 !! ةللا نم جرح ال ىذلا « لمعلا رفك »

 وهو لسو هيلع هلا یلص - هللا لوسر ىلع ماح نب یدع لحد

 مرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابرأ مہ :اهرو مهرابحأ اوڏا » ولت

 ۲)٩٩۱ نوکر شی اع هناحبس وه الإ لإ ال ادحاو امل اوديعيل الإ اورمأ امو
 هللا یلص هللا لوسر لاقف ! مهودبع ام هللا لوسر اب : یدع لاقف

 ؟ مهوعبتاف لالحلا مييلع اومرحمو مارحلا مه اولحب ملأ : ا
 ۱ ٩۳ های مېت دابع كلذف : لاق ! ىب :

 هللا لص - هلوسر لوقی اذکهو « یلاعتو هناحبس هللا لوقب اذکه

 لمعلا رفكو <« لمعلا رفك نم اذه نولوقي مه م لسو هيلع
 !! ةللا نم جرح ال
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 ‹ ةيسيئرلا ةديقعلا اياضق نم ىه عيرشتلا ةيضق نأ لوقلا انب زم
 ىلا ةيليصفتلا ماكحألا لوزن لبق ىتح اهنع تثدحت ةيكملا روسلا نأو
 مهوعدي ةكم ىف سانلل ىلاعت لاقف , ىمالسإلا عمتحلا ةايح مكعت
 : مالسوال

 )٠4١( ةبوتلا ةروس ۳١١[. ) )۱٤۲ىذمرتلا هجرخأ ,



 ١ «ءایلو هنود نم اوعبتت الو مکبر نم مکیلإ لرنآ ام اوعبتا ٩

 )٤۶“ هللا هب نذأب ملام نيدلا نم مه اوعرش ءاکرش مه مآ

 ١ هللا ىلإ هکحف یش نم هيف مفلتخا امو,

 : ةكم ىف نينمۇملل لاقو

 نإو « قسفل هنإو < هيلع هللا مسا ركذي مل ام اولک ات الو »

 مكنإ مهومتعطأ نإو « مكولداجيل مئايلوآ ىلإ نوحويل نيطايشلا
 ° « نوکر شمل

 ةروص مالسإلل راصو <« ةنيدملا ىف ةيليصفتلا ماكحألا تلزن ال مم

 لالحلا <« تادابعلا ىلإ ةفاضإلاب هللا ماكحأب ةمزتلم « ةيلمع ةيقيبطت

 ىف ةديدج ةيضق تأشن « هللا مرح ام وه مارحلاو < هللا لحأ ام وه اهف

 نكلو مالسإلا لوبقب نورهاظتي نيذلا نيقفانلا ةيضف ىه ةنيدما

 لالحلا نوکی نآ نودیریو (توغاط هللا مکح ریغ مکح لکو)

 : اعطاق امساح مہیف هللا مکحن لزن انهو

 اودجم ال مت » منيب رجش امف كلوکحب ىح نونمؤي ال تبرو الف,

 )٠٤۴( فارعألا ةروس ]۳[ . )٠٤١( ىررشلا ةروس ]٠١[.,

 )١٤٤( ىروشلا ةروس ]١١[ . )١٤١( ماعنألا ةروس ]١١١[ .
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 , ۷ اهلست اوملسيو « تيضق ام اجرح مهسفنأ ىف

 دعب نم مہنم قیرف یلوتب < انعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقيو »
 می مکحیل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو . نينمؤم اب كثلوأ امو « كلذ

 ۱٤۸ « نوضرعم ملم قیرف اذ

 حبصأ - نيدلا لاټک | دعب _ نامی إالا قدص كح نأ كلذ نم نيبتف

 نآو . تادابعلا ءادأو داقتعالا ةمالس دعب هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا وه

 ةمالس كلذك ىنكي دعي ملو . کت دعت مل اھدحو داقتعالا ةمالس

 تايضتقم تاذ تراص هلا الإ هلإ ال نأل « تادابعلا ءادأو داقتعالا

 یضتقي هللا الإ هلإ الب ناعإلاو . ةكم ىف تايضتقملا نم اه ناك ام ثك أ

 ضقنت ال ىتلا ةيصجملا عوقو عم) تايضتقملا نم امام لكب مازتلالا

 ةوعدلا إدبم ىف هللا الإ هلإ ال ىضتقم لك ناك نيحف , ( مازتلالا لصأ

 لسرأ هنأب ناعإالاو -ىلاعتو هناحبس- هللا ةينادحوب نامي الا وه ةكم ف
 لک وه كلذب نایإالا ناک « هنع غلبیل - یلسو هيلع هللا یلص - هلوسر

 تادابعلا ضعب تضرف الو . هللا نيد ىف لحدب ناسنإ ىآ نم بولطملا

 ىلص - هلوسرل هلاسرإو هللا ةينادحوب نامي ألا وه بولطملا ىضتقملا راص
 ةنيدملا ىف تادابعلا تمت الف « تادابعلا كلت ءادأو - ماسو هيلع هتل

 امو) هلوسرو هللاب ناي إالا وه بولطملا ىضتقملا راص ماكحألا تلرزنأو

 ‹ ةضورفملا تادابعلاب مايقلاو ( ىحولا اهددح ليصافت نم كلذ لوح

 )١۱٤۷( ءاسللا ةروس ]٠١[ . ) )۱٤۸روثلا ةروس ]٤۷- ٤۸[.
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 ئزجن وأ اهتحأ نع ىنغت ءالؤه نم ةدحاو دعت ملو . هللا عرشب مازتلالاو
 , اهنع

 اونوكي ملو « ديحوتلا ةيضق ىف نولداجب اونوكي مل نيقفانلا نكلو
 مہنکلو (لسکو روتف ف اهودآ نإو) تادابعلا رمأ ی كلذك نولداحب

 ف نمؤملا تافرصت طبضت ىلا ماکحألا نع نوضرعیو نوروزي اوناک

 ریغ مکح لکو هور توغاطلا مکح ىلإ اہنع نولیمیف « ایندلا هتایح
 - ةنيدملا ىف ةينآرقلا تايآلا تزكر كلذل . (انفلسأ اك هللا مكح

 امنأل ء هللا لزنأ امج مكحلا ةيضق ىلع - نيقفانلا نع ثيدحلا ةبسانم
 : مساحلا هللا لوق لزنو « ('“ ذثموي ةراثم تناك ىتلا ةيضقلا ىه

 «١*٠ نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ ام مک م نمو»

 ١*٠ ۲ نوملاظلا مه كثلوأف هتلإ لزنأ ام مکحم م نمو »

 ١*٠ نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ اع مکحب مل نمور

 موقل اكح هللا نم نسحأ نمو ؟نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ)

 ° ‹ نونقوي

ORK ¥ 

 . ]٤۷[ ةدئاملا ةروس )٠٠١( ! كلذك مويلا ةراثلا ىهو (۱۴۹)

 , ]٠١[ ةدئاملا ةروس )٠٠۴( , [ 44 ] ةدئالا ةروس )٠٠٠(

 )٠١١( ةدئالا ةروس ]٤١[ .
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 اذه ميف لزنآ دق هللا نإ : لئاق كل لوقي نأ بجعلا بجعأ نم
 |وکتحم ىح نونمژي ال eel : مہنع لاقف ! نیقفانم اوناک مہنأل مکحل ا

 اذه مع طزتشيل تا نكي راف نينمؤم اوناكول امآ !! هللا ةعيرش ىلإ

 !!! طرشلا

 ! ؟ نينمۇم نونمؤملا حبصأ فيكو ! ابجع

 ! ؟ نيقفانم نوقفانلا راص اذالو

 حم هللا ةعي رش ىلإ اومک اجت مېن أب الإ نينمۇم نونمۇملا ناک له

 ! ؟ تادابعلا ءادأو داقتعالا ةمالس

 ! ؟ كلذ رغب ننموم اونوکب نأ مهعسو ف ناک لهو

 نأ منيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك امن إ»

 )٠٠١۶ نوحلغملا مه كئلوأو انعطأو اچ اولوقب

 مه نوک نآ ارمأ هلوسرو هللا یضق اذإ ةنمؤم الو نمل ناک امو »

 ٠۶١ ۲ ہهرمآ نم ةرخللا

 هللا الإ .هلإ ال اولاق ذنم  اومرتلا مهنأل نينمؤم نوتمؤملا حبصأ امنإ

 نأ مهاعد الف . هللا دنع نم ءاج ا اونعذيو اورقب نأ - هتلا لوسر دمحم

 نام الا ةفص مم ترمتساف « انعطأو انعم : اولاق هتعيرش ىلإ اوکتح

 . هللا الإ هلإ ال ىضتقب نيلماع اولظ مہنأل

 )٠١٤( روثلا ةروس ]١١[ . )٠٠٠١( بارحألا ةروس ]۳١[ .
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 نيقفانملا ىلع اضورفم هللا ةعيرش ىلإ مك احتلا بوجو نكي ملو
 هلإ ال لوقی نم لک ىلع ضورفم وه لب !! نوقفانم مہنأل مهدحو
 ىضرلاو ىسضفنلا ملستلا عم كلذب مزتلا نإف . هللا لوسر دمحم هللا الإ
 هسفن ةليخد ف وهو ارهاظ اناعذإ نعذأ نإ امأ . نونمأملا مه كثلوأف

 نوقفانم مهنإ منع هللا لاق نيذلا مه كئلوأف مّلسُم الو ضار ريغ

 نوحبصي ذئنيح مہنأل ارهاظ اعانتما نيعنتم اونوكي مل كلذ عم مهو)
 . (لتقلا وه ملسملا عمتحلا یب مهؤازج نوکیو « نیقفاتم ال نیدترم

 هل الب اقيثو ارشابم اطابترا طبترت عيرشتلا ةيضق نأ رمألا ةصالحو
 نم لاح یآ ی مصفني نأ نكي ال طابترالا اذه نأو . هللا الإ

 . لاوحألا

 كئلوأف هتلا لزنآ ام مكحم مل نمو» : ىلاعت هلوق ىف ءاهقفلا لاق امنإ

 نڪي مل نإ هنإو الحتسم ناك اذإ الإ رفكي ال هنإ «نورفاكلا مه

 , ةللا نم جرح ال رفك .. رفك نود رفك وهف الحتسم

 هنأل هيلع ةضورعم ا ةيضقلا ىف هللا لزنأ امريغب مكحم ىذلا ىضاقلاف

 طخسل ضرعتي انآ ناک نإو كلذب رفكي ال نيمصخلا دحأ نم ىشترا

 . هبضغو هللا

 ريغب هيلع ضورعملا رمألا ف مكحف ًاطحأف دتجا ىذلا لوأتملاو
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 ةينلا صلحأ دق مادام هدابتجا رجأ هل لب < هيلع متإ ال هللا لزنآ ام

 .. ءاهقفلا اهددع ىلا تالاحلا كلت رحنا ىلإ

 . هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلا ىلإ فرصني ال هلك كلذ نكلو .. معن
 عفاودلا نم معفادب <« هللا لزنأ ام ريغب ةضورعم ةيضق ىي مكحلاف
 « ئش اذه <« مكحلا كلذل لالحتسا ريغب « هقفلا بتك ف ةروك ذملا
 وألا ةلاحلا ىف هنأل . ةرملاب فلتخع رحنآ ئش هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلاو
 ف هيلإ عجري ىذلا عجرملا وه هللا عرش نأب هرارقإو هفارتعا ضقني ال

 دنع نم عضي وهف ةيناثلا ةلاحلا ف امأ . ذيفنتلا ىف فلاح نإو مكحلا
 - لوقي م ء هللا عرشل افلاخم رحنآ اعرش - هللا نم ناطلس ريغب _ هسفن

 اذه اوذقن نكلو < هللا عرش اوذفنت ال _ لاقملا ناسلب وأ لاحلا ناسلب
 عرش نم لضفأ هنأل وآ « هللا عرشل لثام هنأل هتعضو ىذلا عرشلا

 ! هللا عرش نم بسنأ هنأل وأ ‹ هللا

 رفك هنآ ىلع هلك مالسإلا خيرات ف ءاهقفلا فلتخب مل رمألا اذهو
 , ةلملا نم جرحت

 جرخ رفك هنأ ىلع هلك مالسإللا خيرات ىف ءاهقفلا فلت مل رحنآرمأو

 ف لحدي الو « هللا عش ريغ عشب ةدارإو ىلع نع ىضرلا وه « ةللا نم
 لاق كلذلو « ىضرلا هيف ىنتني هاركإإلا نأل لاحلا ةعيبطب هارك إلا كلذ

 : یلاعت

11¥ 



 - نام إالاب نئمطم هبلقو مرک | نم الإ - هنایإ دعب نم هاب رفک نمو

 باذع مملو هللا نم بضغ مہيلعف اردص رفكلاب حرش نم نکلو
 e « ےظع

 ‹ هللا لزنأ ال فلاخع ِعيرشتب یضرلاو « هلا لزنآ ام ریغب عی رشتلاف

 مکحلا هيف لزن كلذل ءهتلا ال هلإ الل ضقن -هتلا مكح قف امهالک
 مم كئلوأف هتلا لزنأ ام مکحم م نمو» : ےساحلا مطاقلا

 )١°٠٠ « نورفاكلا

 ةيلهاجلا مكحفأ» : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ريثك نبا مامإلا لوقي
 : «نونقوي موقل اكح هللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي

 ١ ريخ لك ىلع لمتشملا هللا مكح نع جرخ نم ىلع ىلاعت ركني <
 تاحالطصالاو ءارآلا نم ہاوس ام لإ لدعو رش لک نع یھانلا

 ةيلهاحلا لهأ ناك اك « هلا ةعيرش نم دنتسم الب لاجرلا اهعضو ىلا
 مہئارآو مہئاوهأب اہنوعضی ام تالاھجلاو تالالضلا نم هب نوک ‹

 مهكلم نع ةذوحألا ةيكللا تاسايسلا نم راتتلا هب مكحم اكو
 نم عومحم باتك نع ةرابع وهو « قسايلا مف عضو ىذلا ناخزيكنج
 ةللاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ىتش عئارش نم اهسبتقا دق ماكحأ
 هرظن درج اهذحخأ ماكحألا نم ريثك اهيفو « اهريغو ةيمالسإالا

 هللا باتکب مکحلا ىلع هنومدقی اعبتم اعرش هینب ف تراصف « هاوهو

 )٠١١( لحنلا ةروس ]١١١[ . )٠١۷( ةدئالا ةروس ٤47 [ .
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 رفاك وهف مہنم كلذ لعف نم - لسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو

 لیلق ف هاوس مکحمب الف ‹ هلوسرو هللا مکح ىلإ عجری یتح هلاتق بحجم
 )۱١۸( رشک الو

4 f 3 

 لظ < هللا ةعيرش يكعتو هللا الإ هلإ ال نيب قتيثولا طابترالا اذه

 مالسرالا نوروصتي ال ‹ نيملسملا سح ى ةييدب ةيلاوتم انرق رشع ةلالث

 ناکو . اهریغ نم السم نوکی هنآ « ےلسم» یف نوروصتی الو ‹« اهربغ نم

 رمألا لقث ةيضقلا ىطعي ضرألا ىف لعفلاب مئاقلا ةعيرشلا مكح
 نآ نکم هریغ نأ یف نورکفب الو «.هریغ ی سانلا رکفی الف < عقاولا

 ! عتب
 نيبو <« رفكلاو مالسإالا نيب - نيملسملا سح ىف - قرافلا ناكو

 امه ‹« ىرخأ ةريثك رومأ نع الضف « نايسيئر نارمأ رافكلاو نيملسملا

 ةعيرش ىلإ نومك احتيو « نولصي نوملسملاف . هللا ةعيرشو ةالصلا

 رمألا نكلو .هتلا ةعيرش ىلإ نومك احتيالو «نولصيال رافكلاو « هللا

 ةيحنتو مهدالبل ىيلصلا لالتحالا دعب نيملسملا سح ىف اشك ريغت

 نم نيملسملا جرحت ىلا لماوعلا لك طيلست مم . مكحلا نع هللا ةعي رش
 . مالسإالا

  ( YeêA)س ۲ ج ریلک نبا ریسفت رظنا 1۸ .
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 .. ةهحضاأو « ةيعرشلا» ةقيقحلا ىرب ناك دقف لوألا ليحلا امأف

  كلذب نوموقي نيذلاو . رفك_ أدبملا ثيح نم - ةعيرشلا ةيحنتف

 . مالسإالا ضرأل نوبصتغملا نويبياصلا رافكلا مه - عقاولا ثيح نم

 .. ةيلاتلا لايجألا ىلع ًايثك طلتحا رمألا نكلو

 وزغلا نعو « بيرغتلا ةيلمع نع تثدحت ناكا اذه ريغ ىو

 داسفإالا نعو « مالعإلا لئاسو نعو « ملعتلا جهانم نعو « ىركفلا

 ةيضق فو « ةسايسلا ملاع فو « بدألاو ركفلا ماع ى مت ىذلا

 ٠١١ ءالسإالا نم نيملسملا جارحخإل .. قالحخألا لاح ىو « ةأرملا

 ‹ هللا كزنآ ام ريغب نوكحو < ةيمالسإ ءامسأ نولمح ماکح ءاج مت

 سانلل لاقيو <« هفادهأ لک ذیفنت ی ىيلصلا لالتحالا نع وبون

 لزنآ ام ربغب اوکع نأ ىضتقت «ةرورضلا» نإو « نوملسم مہا

 . “)هليا

 ةطلسملا لماوعلا لك لعفب - مالسإلا نع ادعب سالا دادزب م

 ررحتلاو مدقتلاو رضحتلاو قرلا نإ ةحارص ممه لاقيف - مہیلع

 مظنلا داريتساو <« مكحلا نع هللا ةعيرش ةيحنت ىضتقب قالطنالاو

 نم م الو امرغ نم ةرضحتملا ابروأ نم نيناوقلاو ريتاسدلاو ئدایملاو

 )٠٠۹( «رصاعملا انعقاو» باتك نم «فارعلالا راثآ» لصف رظنا .
, 

 اہيلع اندرو ىتعملا اذہب اضر ديشر خيشلا ىوتف «رصاعملا انعقاو » باتك ىف رظنا
)۱۹۰( 
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 انرق رشع ةعبرأ لبق تلزن ىقلا ةعيرشلا نإو كلذ دعب اهقرش
 دبال «روطتلا» نإو . مويلا سانلا ةايح مكحت نأ زوج الو _ نك ال
 نع سانلا قوعت ىلا ( لالغألا» وه نيدلا نإو « هقبرط ذحخأب نأ

 ل تلا « ابرو ريصم وه - ايب مآ انيضر - انريصم نإو « قالطنالا
 بسح _ نكي ال « ةيعجرلا» نإو « نيدلا تذبن نأ دعب الإ مدقتت

 روطتلا ةلجع فقت نأ نع الضف « اهناكم ىف تبت نأ - روطتلا نيناوق
 ! قالطنالا نع

 نولوقی اومادام .. «نوملسم » مہنإ هلک كلذ ءانثأ ىف سانلل لاقيو

 !! هلا الإ هلإ ال

 ! «رصاعملا ملسملا » عقاو ره اذه

 ‹ هلک اهاضتقمو « هلك اهاوتع نم هللا الإ هلإ ال تغرفآ دقل

 ىذلا «.ءاثغلا» كلذ ا قلعتيو <« ءاوا ىف قلطت ةملك تححبصأو

 ‹ ليسلا هفرجيف لسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر نع ثدعت

 ! روذج الب هنأل ..هنم هسفن كلع الل

 هللا الإ هلإ ال» ىه ضرألا ىن اه نكت ىلا ةمألا هذه روذج نإ

 تلظو ٠ یقیقحل ا اه اوت نم روذحلا هذه تغرفأ ناف .« هللا لوسر دمح

 لهو « شب كسم نأ نكي لهف « ىلا ىوتحلا نم ةيواح ةرشقلا

 ىه نوكت لهو ؟ ليسلا اهعنصي قتلا ةيراضلا ةماودلا مواقت نأ نكمي
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 ! ؟«سانلل تجرح ةمأ ريخ» لبق نم تتبنأ ىلا روذحلا تاذ

 عارفإال ليوطلا ىمالسإلا خيراتلا لالح ةريثك لماوع تلمع دقل

 .. قحا اهاوتع نم هللا الإ هلإ ال

 ٠ فلتلا فرتلاو « رك ذتلا ةبافك مدعو ‹ فيلاكتلا نم تلفتلاف

 لك « ىلاجرإالا ركفلاو ‹ ىسايسلا دادبتسالاو < ةيفوصلا ةيبلسلاو

 ىلا اهاوتح نم هلا الإ هلإ ال غارفإ ىف هلعف لعف دق ءالؤه نم دحاو

 ١١١ ابوطلا ىدا لع

 ةلقث .. ضرألا ةلقث هدمت ‹رشبلا ف عبط تيلاكتلا نم تلفتلا

 : ريك ذتلا وه هجالعو .. تاوهشلا

 ۳ « نيتمۇملا حفلت یرکذلا ناف رکذو »

 نإف - عونلا ىف وأ ةجردلا ىف _ ايفاك ريك ذتلا نوكي ال نيحف
 . دادزی م .. ارمتسم لظي فيلاكتلا نم تلفتلا

 ىخرأ « ضرألا ىف اونکم نیح نیملسملا باصأ ىذلا فرلاو

 ى ةبغرلا مكح فيلاكتلا نم اوتلفتف .. نيتملا هللا لبح نم مهتضبق

 تايضتقم ىلع جورحخ اهلكو « ىصاعملاو عدبلا ترثكف « ىضرألا عاتما

 . هللا الإ هلإ ال

 باتك نم ؛فارعالا طح ٫ لصف ىف عسوتلا نم ئشب لماوعلا هذه نع تملکت (۱۹)

 . «رصاعملا انعقاو

 )١٦۲( تايراذلا ةروس ]٠١[.

۲ 



 مهسفنأب نورهطتملا صلخف « فرتلل لعف در وصلا ركفلا ءاجو
 _رحآ بناج نم - مهنكلو « فرتلا عمتحلا ف ىرشتسملا سندلا نم
 نم هتلا الإ هلإ ال اوغرفأف « ركنملا نع ىبنلاو فورعم اب رمألا نع اولزعنا
 ., ىلا اهاوتحس نم مهم بناج

 ىف اهاوتع نم هللا الإ هلإ ال غارفإ ى ىسايسلا دادبتسالا مهسأو
 بضغب ركنا نع ىبنلاو فورعماب رمألا حبصأ نيح « هتاف بناحل ا
 نوضرتعي نيذلا «نيضراعم اب , نوكتفيف « ناطلسلا ىوذ نم نيدبتسملا
 لوحتيو مهسفنأ تاوذ ىلإ سانلا رسحنيف « مہتازواجتو مبتافارحما ىلع
 « هدحو ىدابعلا بناجلا ىلع زكرت « ةيدرف ةسرام ىلإ « نيدلا»
 ةفصب ىسايسلا هبناج نع ىأ « ةيعاملا هتروص نع رسحنيو
 ةسايسلا حبصتو . « ةسايسلا» و «نيدلا» نيب ام لصفنيو ., ةصاحخ

 ! هللا الإ هلإ الب اه ةقالع ال

 : سانلل لوقیو . .هلک راسعالا اذه یطغیف یئاجرإلا رکفلا ءیج م

 ! رارقرالاو قيدصتلا وه نالا نإ
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 سوفن ى تلصو دق هللا الإ هلإ ال تناك ییلصلا وزغلا ءاج نیحو
 راطإ لحاد ىف نيملسملا ظفع ىذلا ىندألا اهدح ىلإ نيملسملا
 ةماقإ دودح ف یُآ < ماثالاو یصاعلا ٤ مهعوقو ت مالسرالا

 ىلإ نيملسملا سوفن ىف اهراسحنا ناكو .. هتلا ةعيرش يكحتو ةالصلا
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 اف « مالسإالا ضرأ ى مه نمو نييبيلصلاب ءاج یذلا وه دحلا كلذ
 ول ‹« ضرألا ىف اونكمتب نأ مه ناک امو ‹ ءیجلاب اورماغی نأ مم ناک

 كلتب نيلماع « هلا الإ هلإ ال تايضتقع ركذ ىلع اوناك نيملسملا نأ

  ةررثكلا  تايضتقملا كلت نيب نم نإف . عقاولا ملاع ىف تايضتقملا

 : ليبسلا كلذ ىف قافنإلاو « هللا ءادعأل ةدعلا دادعإ

 هب نوبهرت « ليخلا طابر نمو ةوق نم تعطتسا ام مه اودعأو

 ‹ مهملعي هللا « مہنوملعت ال مہنود نم نیرحخآو « مكودعو هللا ودع

 . '" « نوملظت ال متنآو مكيلإ وي هللا ليبس ىف ئش نم اوقفنت امو

 ف نیکغلا ىلإ یدؤی یذلا معلا بلط - ةريثكلا - اهتايضتقم نمو

 : ملع ریغب نیکمت الف .. ضرألا

 ١١  ةضررف ملعلا بلط »

 قدصلا نم هللا الإ هلإ ال تايقالحخأب قلختلا اتايضتقم نمو

 ىلع نواعتلاو ريغلا قوقح مارتحاو لمعلا ناقتإو صالحإللاو ةنامألاو

 ىهو .. خلا .. خلا .. ناودعلاو مالا ىلع نواعتلا مدعو ىوقتلاو ربلا

 لماوع ربك أ نم اہنادقف نآ اک ‹ ضرألا یف نیکقلا تاودآ رکا نم

 ..راوبلا

 1 مكر بهذتو اولشفتف |وعزانتالو »

 )١١۳( لافنألا ةروس ]٠١[ . )٠٠٠( لافنألا ةروس ]٤٦[ ,
 ) )۱۹٤هجام نبا هجرحخا .
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 ١۳١ «اوقرفت الو اعيمج هللا لبع اومصتعاو »

 اریخ اونوکی نآ یسع موق نم موق رخسپ ال اونمآ نیذلا اہیآ اید
 اوزملت الو . نهنم اريح نکي نأ ىسع ءاسن نم ءاسن الو « مہم
 , نامإالا دعب قوسفلا مسالا سشب . باقلألاب اوزبانت الو « مكسفنأ

 نم اریثک اوبنتجا اونمآ نیذلا اأ ای .. نوملاظلا مه كئلوأف بتي مل نمو
 .اضعب مكضعب بتغي الو « اوسسجت الو . م إ نظلا ضعب نإ . نظلا
 هللا نإ هلا اوقتاو . هومتهركف اتیم هيخآ محل لک أي نآ مكدحأ بحغآ

 ۹۷ تأ
 : يد اک

 . . امتايضتقم نمو .. اهتايضتفم نمو

 نيملسملا باصأ ىذلا وه تايضتقلا كلت نم غارفلا ناكو
 ىراضحلاو ىملعلا فلختلا هنع اشن ىذلا «ىديقعلا فلختلاب »
 نييبيلاصلا ىرغأ ىذلا .. ىسايسلاو ىرحلاو ىداصتقالاو ىداملاو
 , ۳ مالسإالا ضرأ ف مش نکم م ‹ ءیج اب

 راطإ لحاد نيملسلا ظفع ناك ىذلا ىلدألا دحلا نكلو
 ةيبيلصلا ىضريل نكي مل - ماثالاو ىصاعملا هذه لك عم - مالسإالا

 )١١١( نارمع لآ ةروس ]٠٠۳[ . ) )۱١۷تارجحلا ةروس ]١١- ١١[ .

 ) )۱۹۸«رصاعملا انعقاو» باتك نم « فارحالا راثآ لصف رظنا .



 ريصم ىلع ائمطيل نكي ملو « ةريرشلا ةيدولا امئاوطأ ىنو ةدقاحلا

 : مالسرالا ها اہ اططخع

 نإ مکنید نع مکودري تح مکنولتاقي نولازی الو

 . “'"* ۲ |وعاطتسا

 ارافك مكناإ دعب نم مكنودريول باتكلا لهأ نم ريثك دو,
 . "قلا مه نبت ام دعب نم مهسفنأ دنع نم ا|دسح

 دلا اذه ى ۽ مالسرالا راطإ لحخاد ی نيملسملا دوجوف .. ىن

 < ةلئاملا ةلماشلا هتقيقح نع هودعتبا ىذلا دعبل لك عم ‹ هنم ىندألا

 هذه هللا ثعب اذإ « ىرحأ ةرم ةقيقحلا كلت ىلإ اودوعي نأ .هعم نم ال

 دهعّتل نيح ةلباذلاإ ةرجشلا ددجتت اك « اهنيد رمأ امه ددجي نم ةمألا

 : ةايحلا زيح ف لازت ام روذحلا تماد ام « قتسلاو ةياعرلاب

 تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك الثم هللا برض فيك رت أ١

 °« .. اہر نذإب نیح لک اھلکا توت ‹ ءامسلا یف اهعرفو

 رصم زيلجإالا لوخد تقو ةيناطيربلا ةرازولا سيئر نوتسدالج لاق

 ناف نييرصملا ىديآ ىف باتكلا اذه ناك الاطر : فحصلملا ىلإ اريشم

 . «دالبلا كلت ىف رارق انل رقي

 )۱٨۹( ةرقبلا ةروس ]۲١۱۷[ . ) )۱۷۱ہ۲4 ےھارہإ ۃروس ۲١[۔
 ) )۱۷٠ةرقبلا ةروس ]٠٠١[ .
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 فسلا » هباتك ةمدقم ىف _ ىكيرمألا قرشتسملا - نيب ساموت لاقو
 ايقيرفأو ايسآ ف مهناراصتناو نيملسملا خيرات صخل نأ دعب « « سدقلا
 نكلو « انيديأ ةضبق ف نوملسملا راصو « لاحلا ريغت نآلاو » : ابروأو
 دمع اهلعشأ ىلا ةلعشلا نإو . ىرحأ ةرم ثدحم نأ نكمب ةرم ثدحام

 ةلباق ريغ ةلعش ىم « هعابتأ بولق ىف ( لسو هيلع هللا ىلص)
 ( ,, ءافطنالل

 جارخإل (ميئاوطأ ىف دوهلاو) نويبيلصلا لمع اذه لجأ نم
 نإو «اوحمرتسيو « اونئمطيو < اونمأي ىكل مالسإالا نم ايئاهن نيملسملا
 لوعفملا ديكأ هنكلو ئطب» : فورعلا مهططخم ىلع اوراس اوناك

  ۰ » Slow but sureیناطیرب دمتعم ر لوا « رمورک» لاق اک (

 رصم ف :

 ىلع (!) ةيملإلا ةيانعلا هتعضو ىذلا ضيبألا لجرلا ةمهم نإ ١
 دح ىصقأ ىلإ ةيحيسملا ةراضحلا مئاعد تيش ىه دالبلا هذه سأر
 نإو <« “'"" سانلا نيب تاقالعلا ساسأ ىه حبصت ٹيح « نکم

 ريصنت ىلع لمعي الأ - كوكشلا ةراثإ نم اعنم - بجاولا نم ناك

 نيدلل ةفئازلا رهاظملا ىمسرلا هبصنم نم ىعري نأو « نيملسللا
 ! « كلذ هباش امو ةينيدلا تالافتحالاك ٠ ىمالسأالا

 ةيحنتب اوأدبف < هودارآام لك -نيملسملا ةلفغ ىف مه متو

 . مالسإالا نم الدب یآ (۱۷۲)
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 ‹ ةالصلا نع نيملسملا ةيحنتب اوهتناو « مكحلا نع ةيمالسإللا ةعيرشلا

 ْ مالسرالا نم مه ب دق ناک ام لک نم كلذب « نوملسملا بحسن او

 . لوعفملا ديكألا , . ءىطبلا ططحخلا ىلع

 .. باحسنالا ةيطغت ىف ةريبك ةبوعص ىلاجرإلا ركفلا دج مو

 تاعمتغ - هللا لزنأ اب مكحت ال ىقلا - ةيلهاحلا تاعمتحلا ىمسف

 هلإ ال :هناسلب لوقي نم لك ىلع مالسإلا ةفص قلطأو « ةيمالسإ

 درع ىه ةرهاظلا هتمالعو قيدصتلا درع وه مالسإالا دل ! هللا الإ

 ! رارقإالا
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 نومدقم اننأ موق روصتي ‹ ةطقنلا هذه ىلإ انشيدح ىن لصن نيح

 ‹ رفكلاب سانلا نم ةرضاحلا لايجألا ىلع مكحلا رادصإ ىلع ةلاع ال

 مهسفنأ ىف موقلا رعشتسيف < هللا ةعيرش ىلإ نومكاحتي ال منل

 ثيح نم امضراعم ىلإ نوعراسيف « اهلك ةيضقلا هذه نم «رطخلا»

 ! مكحلا رادصإ ىلإ دبملا رارقإ مهرج نأ ةيشحخ « إدبملا

 مكحلا رادصإ ىه تسيل انتيضق نأ ناکملا اذه ريغ ىف اندک ا دقو

 رطحلأو < ارث دعبآ ‹ ىرحخأ ةبضق ىلإ فد اننأو ! ١۷١ سالا ىلع

 باتك نم ١ ةيمالسإالا ةوحصلا» لصف ى «سانلا ىلع مکحلا ةيضق» رظنا ((۷۳)

 مدع ىلإ وعدت ىلا بابسألا نع كانه ثيدحلا تلصف دقو . «رصاعملا انعقاو »

 نايبلا ةيلمع ىف هلك دهحلا زيكرتو « رضاحلا تقولا ىف ةيضقلا هذه ىف ضوخلا

 . سانلا ىلع ماكحألا رادصإال ضرعتلا نود ملعتلاو
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 ! سانلا نم ليجلا اذه ىلع مكح رادصإ ةلواحم نم ًاريثك_- انرظن ىف

 ةيمالسإلا ضرألا :ىف مويلا نوشيعي نيذلا سانلا ىلع انكح نإ

 هتلاف ! رانلا وأ ةنجلا مهلخديس ىذلا وه سيل رفكلا وأ مالسإإلاب

 نم لحخدي » هلک نوکلا نأشو مہنأش ىف فرصتملا وه  یلاعتو هناحبس

 نآلا انسلو . “٠ « املأ اياذع مه دعأ نیلاظلاو « هتمحر یف ءاشب

 نحن اعإ ..رشبلا كئلوأ نم نيدترملا ىلع ةدرلا دح عقوت ىح ةلود
 . نيدلا اذه هاجت انقتاع ىلع ةاقللا ةنامألاب موقن نأ لواحن « ةوعد

 ىه < اہنم ئش ىلا لصن نأ نیدهاج لواحنو ‹ اہیلإ یعسن یتلا ةمھملاو
 ةبرغ ف مهنع باغ ام مه نیبن نأ لوأاحنف . سانلل «نايبلا» ةمهم

 . نيدلا اذه قئاقح نم _ (""*” ةناثلا مالسلا

 ىف مويلا شيعت ىتلا تاعمتخلا ىلع قلطن نيح اننأ نوتظي نيذلاو
 اهلهأ نأ كلذب دصقن (ةيلهاج تاعمتع» انأ '"" ةيمالسالا ضرألا

 ريغ مهنم نيبت اذإ الإ رفكلا وه مف لصألا نأ وأ « نيملسم اوسيل

 ) )۱۷٤ناسنألا ةروس ۳١7[ .

 ییوطف ۰ أدب اک ابیرغ دوعیسو ابیرغ مالسإلا ادب ٫ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق (٠۷٠ر

 هأور «ءابرغلل

كع مالسإلا ناک ضرأ لک لع ؛ةيمالسالا ضرألا» ظفل قلطن )177(
 م موي تاذ اه

 نأ ابيف ءاهقفلا مكحو .ةيلهاج ا عئارش اهتككحو هللا ةعي رش نع امف محلا عج اوت

 دبأ مهنع بجاولا اذه طقسي ال ىمالسإلا مكحلا ىلإ اهدرب نوبلاطم اهلهأ

 . رهدلا
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 مكح نإ _ ناکملا اذه ریغ یف انلق اک انہ مھ لوقن ءالؤھ .. كلذ

 ىلع مكحلاب هيبش وج امنإ - نايعألا ىآ - دارفألا ىلإ فرضني ال عمتحما

 فصو نأ ىلع نوعمح ءاهقفلاو . مالسإ راد وأ رفك راد اهنأب رادلا

 قلعتي امنإ اهيف نينطاقلا دئاقعب قلعتي ال مالسإ راد وأ رفك ر اد امنأب رادلا
 مالسإ راد ىه هلا ةعيرش اهكحت ىتلا ضرألاف < ايف ماكحألا ةبلغ
 ىه هللا ةعي رش ريغ ةعيرش اهكحت ىتلا ضرألاو . اهلهأ دئاقع نكت اهم
 . اهلهآ دئاقع نكت اھم رفک راد

 ةيبلاغ نأ عم نوملسملا اهحتف نيح مالسإ راد رصم تناك دقو

 تناكو .تقولا نم ةرتف كلذك اولظو « مالسإللا نيد ريغ ىلع اوناكاهلهأ

 _اوناك اهلهأ ةيبلاغ نأ عم نوملسملا اهحتف نيح مالسإ راد دنهل

 نوكل مالسإ راد تربتعا اعنإ . مالسإالا نيد ريغ ىلع - اولاز امو

 . اهلهأ دئاقع نع رظنلا فرصب ايف ةمكاحلا ىه ةعيرشلا ماكحأ

 رمتساو - ماشلا ىف نويبيلصلا اهماقآ تلا تاليودلا تناك كلذكو

 نييبيلصلا نأل ءنيملسم اولظ اهلهأ نأ عم رفك ر اد ماع ىتئام اهضعب

 , هللا لزنأ ام رغب امف نوک اوناک

 هجحتو < هللا ةعبرش هكحت ىذلا عمتحملا وه ملسملا حمتجناف

 نع رظنلا فرصب « هکولس طامنآو هبادآو هميهافمو مالسإالا تاروصت

 < هللا ةعيرش هح ال ىذلا عمتحلا وه ىلهاحلا عمتحماو . هلهأ دئاقع

 رظنلا فرصب « هکولس طاغآو هبادآو همیهافمو مالسإالا تاروصت الو
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 ةنحللا ىلإ لوخدلاب ةرحالا ىف مييلع هللا مكح نعو « هلهأ دئاقع نع

 ,رانلا ىلإ لوحخدلا وأ

 طيلخ مه ةيمالسإلا ضرألا ى مويلا نوشيعي نيذلا سانلاو

 نم رهاظلا بسحم - ةش الب نوملسم مهنف .دحاو مكح هعمحب ال

 ء هللا الإ هلإ ال نولوقي مہنأل - ةرحتآلا ىف هللا ىلع مہماسحو < مهاوحأ

 کیت ف نوبغریو <« ةيلهاحلا مکح نوركنيو « تادابعلا نودژيو

 مهمو ‹ مهرومأ نم هيلع نوردقب امف ابيلإ نومك احتيو <« هللا ةعي رش

 ف هللا ىلع ماسحو « مهاوحأ نم رهاظلا بسحم - ةيش الب رافك

 نوكت نأ نورکنی - "هللا الإ هلإ ال اولاق نإ ىتح - مہنأل  ةرحثآلا

 منم < ىش تالاقم كلذ ىف نولوقيو « يكحتلا ةبجاو هللا ةعيرش

 مكحت فيك : لوقي نم مهنمو ! ؟ ةسايسلاو نيدلل ام : لوقي نم

 ؟ مويلا ةروطتلا سانلا ةايح انرق رشع ةعبرأ لبق تلزن ىلا ةعبرشلا

 وأ ةيطارقيدلا ذحأنلف , ةروطتملا ةايحلا مكحت ةروطتم ةمظنأ نم دبال

 دق نيدلا نإ : لوقي نم مهنمو ! مالسإللا نم اليدب ةيكارتشالا ذحأنلف

 : لوقي نم مهمو ! مويلا ةايحلا ىف ناكم هل دعي ملو هضارغأ دفنتسا
 حبضن نأ لجأ نم هنم خالسنالاو هذبل ىغبني رخأتو ةيعجر نيدلا نإ

 اهلح ٠ برلاو دبعلا نيب ةقالع نيدلا نإ : لوقي نم مهمو ! نييمدقت

 ةغيقح هيف ققحتت ىذلا وه هنأ معزي لب . هللا الإ هلا,ال لوقب تکی ال مهضعب )۱۷۷)

 دعب نم مہنم قیرف یلوتی م ! انعطأو لوسرلابو هتلاب انمآ نولوقیو» ! مالسإلا

 ٤١[. :رونلا ةروس] «نينمؤم اب كئلوأ امو . كلذ
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 ! ةايحلا عقاوب هل ةقالع الو بلقلا

 لبالا ابف طلتح « تاسلا ةحضاأو ريغ ةعيمتم ةلتك مهمو

 ىلا ىهو «مالسإلا تايضتقم نع ديعب ماعلا اهرهظم نكلو «لبانلاب
 فدہن ال اننإ لوقن ىلا كلك ىهو < اهيلع مهكح ى سانلا فلتح
 ةقيقح اعيمج سانلل نين نأ ىلإ فدبن امنإ . اهيلع مكح رادصإ ىلإ
 - هلل ةنامأ هنوك نع الضف -_ نايبلا اذه نأ دقتعن اننأل « هلا الإ هلإ ال

 - مه هللا ريغيف ‹ مہتايح عقاو رييغتب سانلا عنقي نأ نكمي ىذلا وه هنإف

 لذلا نم مهجرخيف - هللا رمأ ىلع نوميقتسيو مهسفنأب ام نوريغب نيح
 ةزعلا مه دريو ‹ ضرألا لك ف مويلا هنوشيعي ىذلا عايضلاو ناوهلاو

 : نينمؤملا هدابع هللا دعو اك نيكقلاو

 ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو »

 ىذلا مهيد مه ناكملو « مهلبق نم نيذلا فلختسا اك ضرألا

 ېپ نوکرشي ال: ینودبعی ۰ انمآ مهفوح دعب نم مہنلدسلو ‹ مم یضترا
 (۱۷۸) ب اغیش

 - انس اک هلف ( حمتحا » ام - سائلا نابع سالا رمأ انه

 ..رخآ مکح

 كلذك وه اعإ . بسحيف دارفألا عومع وه سيل « عمتحما » نإ

 مهضعب هلالح نم نولماعتیو < دارفألا كئلوأ طب رب ىذلا « ماظنلا

 . ٥۵7[ رونلا ةروس (۹۷۸)
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 . مہتاطابترا نوئشنیو مہتاقالع نومیقي هساسآ ىلعو « ضعب عم

 تاعمتحلا هذه نإ : - لوقن نأ -ةدعاقلا هذه ىلع نكمب لهف

 وه مهکع ىذلا ماظنلا له ! ؟ ةيمالسإ تاعمتحع مويلا ةمعناقلا

 مہتاقالع ددحج یذلا له ؟ هتاجوتو هجهمو هتعیرش : مالسالا
 مسريو مہتاروصت لكشي ىذلا له ؟ مالسإلا وه مہتاطابترا ئشنیو
 وه ةيكولسلا مهطاعأو ةيمالعإالا مهحاربو ةيميلعتلا مهجهانم
 ؟ مالسرالا

 ةلجأ نم لجرل - لسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق دقل
 ةملكل «ةيلهاج كيف ؤرمأ تنأ : - مهلع هللا ناوضر - ةباحصلا

 نبأ اي : دوسأ لجرل لاقف « بضغ ةظحل ىف هف نم تجرح ةدحاو
 هتریع :  ماسو هيلع هللا لص - هللا لوسر هل لاقف !! ءادوسلا

 ( ١۷١ ! ةلهاج كيف ؤرما تنأ !؟ همأب

 - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یمسی نأ نکی فیکف

 ! ؟ انتاعمتع

 نوقلطيو « ةيمالسإ تاعمتحم تاعمتحلا هذه نومسي نيذلا نإ
 اهمو « هتایح عقاو نکی اهم <« ملسم هنآ هللا الإ هلإ ال لاق نم لک ىلع

 عروتلا باب نم <« هللا الإ هلإ ال تايضتقمل اضقانم عقاولا اذه نكي

 ةوعدلا قح ىف نوبکتري - مهاوقت لک ىلع - ءالؤه نإ .. یوقتلاو

 . هيلع قفتم (۱۷۹)
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 .اودصقيالو اوردي نآ نود ةمخض ةئيطحخ

 مهلك سانلا ءالؤه ناك اذإو « ةيمالسإ تاعمتحما هذه تناك اذإف

 !؟ هيف ءاقبلا وأ مالسإلا قانتعا ىلإ سانلا عفدي ىذلا اف « نيملسم

 نم هيلع لمتشيام لکب - تاعمتحما هذه هشيعت ىذلا عقاولا نإ
 ةفص هيلع انيفضأ اذإف ! مالسإللا نع سانلا دصيام دشأ ومه - ءوس

 لظيو « ءوسلا كلذ لك نع ىضاغتب مالسإالا نإ :انلقو < مالسإالا

 الإ هلإ ال : مهتنسلأب نوقطني اومادام « اولعف اهم سانلا ىلع هتفص ینضي
 ةفصب فيلاكتلا نم تلفتملا بابشلاو - بابشلا عني ىذلا اه « هتلا

 ^٠ ةيطارقيدلاو ةيك ارتشالاو ةيعويشلا نم هعني ىذلام _ ةصاح
 راكفألاو ةمادملا بهاذا نم اهريغو ةشبعلاو ةيمدعلاو ةيوضوفلاو

 ؟ ةمادهلا

 وسلا نم ردقلا اذه لك ىلع مالسإلا ةفص قلطن انك اذإ

 عروتلا باب نم ةيمالسإلا ضرألا ىف مويلا موقي ىذلا فارحالاو
 نيح « مالسإلا نع مهدصن نيذلا بابشلا ىف هللا قتنلف « ىوقتلاو
 !! مالسإلا راطإ ىف لحاد هنأب هلك ءوسلا اذه صن

 ! ةمادملا بهاذا نيب اهعضو ىلع ةيطارقيدلاب نيعودحلا سانلا نم ريثك جتحم ) ۱۸٠١)

 ةيحرسم اهنآ فيكو « ةرصاعم ةيركف بهاذم , باتك ى اهتقيقح تنئيب دقو
 ىلع دوهيلا ةرطيسو . عمتحلا ىلع ةيلامسأرلا ةرطيس اهئاوطأ ىف ىنخت ةليمج
 ىذلا ىلزحلا ريخلا نم ريثكب رك هيلع ىوتحت ىذلا داسفلا نأو . سانلا تاردقم
 ! هقشعت
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 ..رومألا هذه ال تحضتا اذإ

 تاعمتحما هذه ىلع ةيلهاجلا ةفص قالطإ نأ انل حضتا اذإ
 .. سانلا نايعأ ىلإ فرصنيال

 مكحلا قالطإ سيل ثحبلا اذه ءارو نم هيلإ ىعسن ىذلا نأو

 نم ةيناثلا مالسإللا ةبرغ ىف سانلا هلهجام نايب امنإ « سانلا نايعأ ىلع
 ىلإ - م نم - سانلا ةوعدو < هللا الإ هلإ الب ةقلعتملا نامبإلا ةقيقح

 ةقيقحا هذه ىضتقم مهعاضوأ حیحصت

 نم عطقنا ام لصو ىلإ -نينئمطم - دوعن اذه انل حضتا اذإ

 . هللا الإ هلإ ال تايضنقم نع ثيدحلا

# O  F 

 ليحلا اهمهف اك هللا الإ هلإ ال تايضتقم نع ىضم امف انثدعت دقل

 هللا ىلص - هلوسر ملعت نمو هللا باتک نم - مہیلع هللا ناوضر - لوألا

 هب جتحا ام لک نأ _ بسحأ امف حوضوب انیبو  ےلسو هيلع

 ىكل سانلا نم بولطملا لك نأ نم - نوثدحلا وأ ىمادقلا - ةثجرملا

 هللا الل هلا ال یضتقب لمعلا نود رارقإلاو قیدصتلا وه نينمؤم اونوکی

 نمالو هللا باتك نم دنس هل سيل تلا ةعيرش ىلإ مك احتلا ةصاحنو

 ی یو نالو  ماسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنس

 ةعيرش ىلإ مكاحتلا نو .. قيبطت حص اهقبطو مهف قدصأ مالسإلا

 ةفص سانلل ظفمع ىذلا ىلدألا دحلا وه -ريدقت لقأ ىلع - هللا
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 مدع نآو .. ةرحلآلا ىف هللا ىلع مهاسحو « ضرألا ىف مالسإلا
 الإ هلإ ال ضقني - ةدارإو ملعو ضر نع - هللا ةعيرش ىلإ مك احتلا
 :. مالسإلا نم سانلا جرخنو « اهساسأ نم هللا

 .. «! رصاعملا ملسملا ر هشيعب ىذلا عقاولا نع ثدحتن نآلاو

 ىه ىلوألا ةيوازلا : لقألا ىلع نيتنثا نيتيواز نم هنع ٿدحتن
 ىذلا رصاعملا عقاولا ىف مهمالسإ سانلل ظفحب ىذلا ىندألا دحلا ديدعت

 سانلل صالخلا قيرط ىه ةيناثلا ةيوازلاو . هللا ةعيرش هيف مُكَحثال
 خیرات ی  اہئوس ی  لیثم امه قبسي مل عاضوأ نم هيف مه امت مويلا

 . هلك مالسإالا

 ءاوطأ ىف تيسن دق نوكت الأ وجرن ةقيقع ريك ذتلا ىلإ دوعنو
 .. ثیدحلا

 نوربتعيو « مالسإللا نولخدي اوناك سانلا نأ ىه ةقيقحلا هذه

 مايق ءانثأ ىف ‹ ةرحآلا ىف هللا ىلع مہاسحو < ايندلا ةايحلا ىف نيملسم

 اوقطني نأ درجم - هللا .ةعي رش ىلإ مكاحتي ىڌلا ىأ  ملسملا: عمتعا

 درع نأ هانهم سیل اذه نكلو . هللا لوسر دم هللا الإ هلإ ال متنسلأب

 وه اإ ‹ ةفصلا هذه میطعب ىذلا وه  ضتمم یآ نود  ىطنلا

 وه « ةرورضلاب نيدلا نم امولعم < انيعم ىضتقم نمضتملا قطنلا

 _اهاوس نود ب اهدحو ىه اہنآأو « ةينابرلا ةعيرشلا ةيمك احم رارقإإلا

 الإ عجري یتلا  اھاوس نود -۔اھدحو یھو ‹ اھمیکحت بح نیلا
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 : ىلاعت هلوقل اقيقحت + رمأ نم هيف نوعزانتيام لك ىف سانلا

 ۰۱۸۷ ب کیا لإ هکحف یش نم هيف فلتحا امو »

 للاب نونمؤت تنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ئش یف معزانت ناف »

 (AY) «رحلالا مويلاو

 ٠ ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا - ىضتقملا اذه نع لكني ىذلا نأو

 حم ةدرلا دح هيلع قبطي - عقاولا رمألا لقث لسملا عمتحلا ىف هل ىذلاو
 قطن نأب عطقی ام « هلا لوسر دمح هتلا الإ هلإ ال همفب قطني لازام هنأ

 ىذلا وه سیل  هلحلاد ف نمصضتلا یضتمملا نود  ہدحو ناسللا

 . مالسإالا ةفص ىطعبي

 اعإو . هللا ةعيرش مكحتال ثيح « رصاعملا عقاولا ىلإ دوعن نآآلاو

 وأ .ةيلاربيللا ةيطارقيدلا اهمسإ ءاوس < ةيلهاحل ا عئارش اہنم الدب مکعت

 لزنأ ام ىلا ءامسألا نم مسا ىآ وآ ةيعويشلا اهمسإ وأ ةيك ارتشالا اهمسإ

 ناطلس نم اہ هللا

 ىطعي ىذلا ىندألا هدح ى هلا الإ هلإ ال یضتقم ققحشب فیک

 ءانثآ ف اهب لنس انک نو ! مالسإالا ةيرهظم نع انه ثدحتتن انسلو

 .. ثیدحلا

 )١۸١( ىروشلا ةروس ] ٠١ [. ) )۱۸۲ءاسنلا ةروس ] ٥۹4 [ .
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 ! مالسإالاب ةروزم تاداهش سانلا اوطعي نأ تسيل ةاعدلا ةمهم نإ

 ايندلا ةايحلا ىف مالسإلا ةيرهظم ىلع نوظفاحب فيك مهولدي نأ تسيلو

 فيك سانلل اونيبي نأ مهتمهم اإ ! مہر دنع نیضوفرم اوناک ولو

 عفنيال موي » « رحلآلا مويلا ىف هللا دنع نيلوبقم « اقح نينمؤم نونوکی

 ۸7 ۲ ےلس بلقب هللا نأ نم الإ « نونبالو لام

 الإ هلإ ال لوق ريغ طورش اه ايندلا ةايحلا ف مالسإلا ةيرهظم ىتحو

 ۴ .. لیلق اع هنایب ینایس اک < ہللا

 نوكتال نيح هللا دنع مالسإللا ةفص ىطعب ىذلا ىندألإ دحلا نإ

 ةمساح ةروصب حيحصلا ثيدحلا امنيب دق « ضرألا ىف ةمناق هللا ةعي رش

 : - لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لوقي . ليوأتلا لمتحتال

 نويراوح هتمأ نم هل ناک الإ لبق ةمأ یئ هللا هثعب ین نم ام »

 مهدعب نم فلخت اہنإ م . هرمأب نودتقیو هتنسب نوذحأب < باحصأو

 مهدهاج نش , نورمۇي الام نولعفيو ‹ نولعفي الام نولوقب « فولح

 مهدهاج نمو « نمؤم وهف هناساب مهدهاج نمو « نموم وهف هدي

 .[ ۸۹4 -۸۸] ءارعشلا ةروس (۱۸۳)

 ناكو . انه هب اتشقال ام لث « رصاعملا ادعقاو ١ باتك ىف ةيضقلا هذه تشقان )۱۸٤(

 بات هقبسو - هللا نم ردقب - رأت الف . الوأ هاغلا باتك ردصي نأ لصألا
 باتك ف الصأ ةدراولا اياضقلا ضعب نايب ىلإ هيف تجتحا « زصاعملا انعقاو

 . ىهاغملا
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 «٠١ لدرخ ةبح نايإالا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هبلقب

 :  ملسو هيلع هللا لص ہہ لوقو

 ‹ ئرب دقف هرک نمف . نورکنتو نوفرعتف ءارمأ مکیلع لمعتسي هنإ »

 7 عباتو ضر نم نکلو 1 ماس دقف ركنآ نمو

 دهاج نم لكل - ةفلتخم تاجردب _ نامإالا تبثي لوألا ثيدحلاف

 ءارو اع ام اح ايفن هيفنيو « هبلقب وأ « هناسلب وأ « هديب ةيلهاجلا مكح

 مكح نع یضر نم لک نع كلذك ناميإالا یت یناثلا ثیدحلاو . كلذ
 . هعباتو ةيلهاحلا

 ىلص - هلوسر ةنسو هللا باتكر بدتي نم لك دنعاديج مولعملا نمو
 دحاو صن ف اعم مالسرالاو ناعالا ظفل ركذ ادإ هنأ لسو هلع هللا

 ركذ اذإ امآ . حراوحلا لمع مالسإلابو بلقلا لمع ناإلاب دوصقملاف

 تلا نآ یآ . یننلا وا تابثإلا ی ءاوس اپیلکل لماش وھف امھدحأ

 ‹ تقولا تاذ ىف اعم نامإالاو مالسإلا ىنني ثيدحلا ىف روك ذملا مساحلا

 نيفلاع < مالسإلا ىنيال هنكلو ناعإإلا ىني هنإ نوكحمتملا لوقي اك ال

 ! نيدلا اذه ءاملع هيلع عمجأ ام كلذب

 ال لوق بناج ىلإ _ اهطرشف ايندلا ةايحلا ى مالسإللا ةيرهظم امأ
 ىضر نع توغاطلا ىلإ مكاحتلا مدع هلا لوسر دمح هللا الإ هلإ

 . ماسم هجرخآ )۹۸٩( . لسم هجرخا (۱۸)
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 اه قبي الو « اضقن هللا الإ هلإ ال ضقني مك احتلا كلذ نأل « ةعباتمو

 . مالسإالا ةيرهظم تابثإ ىف ىح هب دتعي اعقاو

 ف سيلف . سانلا نم دحأ ىلع اکح هب ردصنل اذه لوقن انسلو

 مه له ملعنل سانلا رودص قشن نأ _اننأش نم وه الو ہہ اتعسو

 مکحلا ی هتیقحأب يلستو « ةدارإو ىضر نع توغاطلا مكح نوعباتب

 مکحت ی نوبغری ‹ نوهراک نوهرکم مه مآ <« هللا ةعيرش نم الدب

 هءامتنا هعقاوب وأ هناسلب رهظأ نم الإ . نوعيطتسبال مهنكلو هللا ةعي رش

 هلاح نم رهظ وآ هللا ةعيرش ريغ ةعي رش ےکحت ىلإ وعدب ىلهاج ركف ىلإ

 ةعيرش وأ هلا ةعيرش مكحت نأ هدنع ىوتسي هنأو « هما نيدلا رم نأ

 . توغاطلا

 .. هللا نازيم ىف مه نيأ سانلا فرعيل كلذ لوقن اإ

 موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل

 ۸۷ ۲ طسقلاب سانلا

 مكحلا نإ : لوقب « لزنملا هللا باتک یف هدعا|وق ةنملا ۰ هلأ نازیمو

 : ةيلهاحلا مکح امإو هللا مکح امإ ‹ امف ثلاثال ناعون

 موقل اهح هلا نم نسحأ نمو ؟ نوغب ةيلهاحلا مكحفأ ,

 (A۸ )¢ لونقوب

 . [ ٠١ ] ةدئاملا ةروس (۱۸۸) . [ ۲١ ] دیدحلا ةروس ( ۱۸۷)
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 ىه ..رصاعملا مهعقاو ف سانلا للظت ةيلهاج ةلظم نذإ كانهف

 ‹ ةلظملا هذه تحت نوفقاو اعيمج سانلاو . هللا لزنأ ام ريغب مكحلا

 هللا نازيم ى مہنکلو <« هللا رمآ نع زشانلا بيثكلا اهلظب مهلمشت

 اهركنأ نمو <« اهنم وهف ةيلهاجلا ةلظملاب ىضر نف : نافلتخم ناقيرف
 <« ةدهاحما نم هتجرد بسحم <« هللا دنع لوبقملا وهف اهدهاجو اههركو

 .راكنالا نم هتحردو

 . هاوه بسحع هرييغت دحأ كلمعال ىذلا ىنابرلا نازيملا وه اذه

 مه نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤمالو نمؤمل ناك امو „

 )1۸40 مهرمأ نم ةرضلا

 ىنعم فرعن تح ینكیال هللا نازيم ةفرعلا نم ردقلا اذه نكلو

 ف سانلا ظفحم ىذلا لمعلا نم ىفدألا دحلا ىهو « بلقلاب ةدهاحملا

 سيل ىذلاو ٠ ضرألا ىف ةمناق ريغ هللا ةعي رش نوكت نيح نام الا راطإ

 ركفلا ريثأتب - سانلا نم اريثك نإف « لدرحخ ةبح ناإالا نم هءارو
 راكنإلا وأ - بلقلاب ةدهاحلا ىف نكي هنأ بسحت تراص - ىناجرالا

 وأ ! كيضريال ركنم اذه نإ مهللا : هناسلب ناسنإإلا لوقي نأ _ بلقلاب

 حم هکولس نوکی م < هللا یضریال رکنم اذه نأ هبلق ةرارق ىف دقتعب نأ

 ! هيلع لبقلا ‹ هب ىضارلا كولس سفن وه كلذ دعب ركنا اذه

 . ]۳١[ ابازحألا ةروس (۹۸4)



 قيدصتلا درع هلعجف « ناعإلاب لعف اك٠ ىناجرالا ركفلا نأ كلذ

 هلعجف بلقلاب راکناللاب لعف كل ذکف 4 لمعلا نم هد ارجو ‹ رارقالاو

 . هب .فرعي یکولس عقاو هل سیل بلقلا لحاد ی ارستسم ارم

 راكنإلا ةقيقح نايب ف فوص لجر هت عم - ىلازغلا مامإلا لوقي

 لاق : لاق -امہنع هللا ىضر - سابع نبا نع ةمركع نعو ر

 امولظم لتقي لجر دنع نفقتال ر : - ملسو هيلع هللا یلص  هتلا لوسر

 - هللا لوسر لاقو : لاق . هنع عفدي ملو هرضح نم ىلع لزنت ةنعللا نإف

 ماکت الإ قح هيف اماقم دهش ئرمال یغبنیال , : لسو هيلع هللا لص
 « هل وه اقزر همرع نلو هلجأ مدقب نل هنإف « هب

 ‹ ةقسفلاو ةملظلا رود لوحد زوجال هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو ,

 هنإف ‹ هرييغت ىلع ردقي الو اف ركنملا دهاشي ىتلا عضاوملا روضحالو
 ريغ نم ركنملا ةدهاشم هل زوج الو .رضح نم ىلع لزنت ةنعللا لاق

 0۱۹۰ ۲ زجاع هنأ ًاراذتعا ةحاح

 ىمست نأ بلقلاب ةدهاحلا تقحشسإ ىنعلا اذه لجأ نمو

 نوکت نأ تقحتتساو داها باب ی ٭لحدت نأ یآ ةدهاعش ر

 نيب ازجاح نوكت نأ تقحتساو < هنم ىلدألا دحلا ىف ولو « انام ] ,

 . رعلا ركفلا راد ٩ ٠ ص عباسلا ءزحلا ثلاثلا دلحلا نيدلا مولع ءايحإ (۱۹۰)
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 . ةثجرملا ةقيرط ىلع بلقلاب راكنإإلا امأ . هلا بضغ نيبو ناسنإللا

 ٠ هيلإ تفتلي نأ قحتسيال <« ةثجرملا ةفيرط ىلع نايإالاك وهف

 ! عوج نم ىغی الو نمسيالو

 چ  ډڅ

 قيرط ىهو « لصفلا اذه ىف ةريحألا ةطقنلا ىلإ ىتأن نآلاو

 .. صالخلا

 يهافملا حيحصت وه صالخلا قيرط نإ سانلل لوقن نيح
 سالا نمريثك حتفي - هللا > هلا ال موهفم ةصاحخ ةفصيو  ةيمالسالا

 ! نورشک رکنیو .. بجعلا نم مههاوفآ

 لهجلاو رقفلا ةبراغ وه صالخلا قيرط نأ موقلا ضعب دنعف

 ‹ عئاج لکل ماعطلا داجإ وه . نيتملا ىداصتقالا ءانبلا وه , ضرملاو

 .. معتم لكل ملعتلاو . لماع لكل لمعلاو

 ىملعلاو ىداملاو ىراضحملا فلختلا ةلازإ وه مهضعب دنعو

 .. یجولونکتلاو

 ةيشفتملا ةوشرلا : ةرانلا قالحألا حالصإ وه مهضعب دنعو

 تومو « سعاقتلاو نحلإاو . لامهالاو شغلاو , قافنلاو بذكلاو

 .. ةالايملا مدعو ريمصضلا

 ةلازإو فصلا ديحوتو ةقرفلا ةلازإو ةملكلا عمج وه مهضعب دنعو
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 .. ةماعلا ةحلصملا بيلغتو ءاضخغبلا

 _ نکلو ! بولطم هلکو ! حالصإ هلک ! هلک اذ معن : لوقن نحو

 ! ؟ لیبسلا فیک

 انحتفو . هلک اذه حلصن نأ نامزلا نم لماک نرق لالح انبرج دقل

 .. عناصم انأشنأو اقرط انأشنأو . تاعماج انحتفو دهاعم انحتفو سرادم

 تاناخسلاو تاجالثلاب تويبلا انألمو « تارايسلاب قرطلا انألمو

 .. تانويزفيلتلاو

 .. لیلق ريغ اردق هلک كلذ نم انعنصو

 ط

 !؟.. م

 اندزو . ادیقعت اهلك انتامزآ تدازو . ةدح اھلک انلک اشم تداز

 یعادتت ىلا یه اهدحو مألا» دحت مو . سانلا ىلع اناوهو افعض

 ‹ قافألا ذاذش.راص امنإو .. ميتعصق ىلإ ةلكألا ىعادتي اك انيلع

 لوأو « ةعصقلا ىلإ نيعادتملا لوأ ةنكسملاو ةلذلا مہلع تلا بتک نیذلا

 .. ءامدلاو ضارعألاو لاومألا ى نيشهانلا

 ءدب ةيمالسإالا ىهافملا حيحصت وه صالحا قيرط نإ : لوقن نحو

 نإو .. بجعلا:نم مههاوفأ سانلا رغف نإو « هللا الإ هلإ ال موهفعب

 .. نوركنملا ركنأ
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 ‹ ناسللاب ةقوطنملا ةملكلا ىه هللا الإ هلإ ال نأ نونظب نيذلا نإ

 ةملكلا نوري مہنأل .. كشالو اراكنإو ابجع مههاوفأ نوحتفيس

 نم حزحزتيال كلذ عم ءوسلا نوريو « نيياللا تائب موي لك ةقوطنم
 رورم همجح فعاضتیو « دتشیو عستیو دتمي هنوری لب « هناکم

 .. مايألا

 قيدضتلا وه هلا الإ هلإ ال نم بولطملا نأ نونظي نيذلاو

 منال .. كش نؤد اراکنإو اجع مههاوفأ نوحتفيس « رارقاالاو

 نودجيال م ءرارقالا نوریو - مہتیؤر بسح- امن اق قیدصتلا نوري

 . جارفنالاب تنذا دق ةدحاو ةمزأ الو ‹ لحما دق ادحاو الکشم

 ےلستلا نأو « « تالسملا نم « ةديقعلا ر نأ امومغ نوري نيذلاو

 مجال ٠ ةديقعلا ريغ رخآ ئش ىلإ نيدهاج نوعسي « لعفلاب لصاح
 < عقاولا نم ائيش ريغتال كلذ عمو « ةمناق - مهتيؤر بسح - اهنوري

 لبقتسملا وأ بيزقلا لبقتسملا ىف ئش رييغت ىلع ةرداق اہنأ ودبيالو

 .. ديعبلا

 ال غرفآ ىذلا ىلاجرإللا ركفلا اياحصض مه ءالؤهو ءالۇهو ءالۇھو

 لولدم ال « ناسللاب قطنت ةملك اهوحو < يلا امنومضم نم هللا الإ هلإ

 . ةايحلإ عقاو ف ام نزو الو < اه

 هحيحصت ىلإ وعدنو « فاجرإللا ركفلا كلذ رکنن نيح نڪو

 ہراثا یرن اننأل نکلو < ىهذلا لدحلا درع كلذ عنصن ال ‹« هميوقتو
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 حور نع - هتاذ تقولا ىف -هدعب رادقمو « ةمألا ةايح ىن ةماسلا

 مالسرالا

 قفالحألاو یرکفلاو یراضحل او ىملعلا فلختتلا : مويلا نوملسلملا

 ضارمآ ىه له .. خلا.. خلا .. ىداملاو ىسايسلاو ىداصتقالاو

 ةسراممو <« مالسإالا قانتعا نم تأشن انآ ىعع ؟ « ةيمالسإ »

 1 ؟ مالسإالا ىلع ةظفاحماو < مالسرالا

 اهكرحتالو ىوهلأ نع ردصتال ةيعقاو ةيملع ةباجإ بيجن ىكلو
 هسرامو مالسإلا قنتعا ىذلا لوألا عمتحلا له :.لأسن « ةيبصعلا

 لماكلا ضيقنلا ناك مأ ؟ هلک اذه نم ءیشب افصتم ناک هيلع ظفاحو

 !؟رصاعملا انعقاو ى اهارن ىتلا ةروصلا هذه

 هللا الإ هلإ ال ققحم ناك نيليجلا ىأ : ةجيتنلا ىلإ لصنل لأسن مت

 ىلإ اهوحو « اهاوتحم نم هللا الإ هلإ ال جرخأ اأو ؟ اہتایضتقم لکب

 ؟ ناسللاب قطنت ةملک

 ماعلا تباصأ ىتلا ضارمألا لك ىف رسلا انفرع ةباجإلا انفرع اذإف

 ف اهموهفم دسف ىلا ىه اهدحو هللا الإ هلإ ال تسیل هنإ ةقيقح

 . ءانئتسا الب اهلك ةيمالسإلا هافملا ىه ام < ةرحأتملا لايجألا سح
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 ءاضقلإ موهفم J9 ةدابعلا ' موهفم (J ةءارق ص ںسٹیس اک 4 دح اأو

 ةراعو ةراضحلا موهفم »و « ةرحخالاو ايندلا موهفم »و « ردقلاو

 .. ( ضرألا

 انفلسأ اك ركألاو لوألا مالسإلا نكر ىه هللا الإ هلإ ال نكلو

 ةلاح ىف ءاوس ‹ رطخألاو ركألا وه اهرثأت ناك كلذلو « لوقلا

 ةثالث لالخ ةيضقلا هذه مالسإللا اهالوأ ىتلا ةديدشلا ةيانعلا تناك

 ,. هلك ىلدملا دهعلا ىف من « ةكم ىف اماع رشع

 اهاعو اک هللا الإ هلإ ال تایضتقم انترکاذ ین دیعتسن نأ دبالو

 : مسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ملعت نم « لوألا ليحلا

 ءامسألا ديحوتو « ةيهولألاو ةيوبرلا ديحوت وه لوألا اهاضتقم

 ( داقتعالا ديحوت ىأ )ر تافصلاو

 ديحوت ىأ ) كيرشالب هدحو هلل ةدابعلا هيجوت وه ىناثلا اهاضتقمو
 ( ةدابعلا

 نم اهريغ نود اهدحو هللا ةعي رش هكحت وه ٹلاثلا اهاضتقمو

 “٠ ( ةيمكاحلا ديحوت ىأ) عئارشلا

 . مالكلا ةرورض نم وه امنإ . ةيمهآ بيترت سيل ثلاثلاو ىناثلاو لوألا انلوق )٠۹١(

 لصأب ىأ - ةديقعلاب ةقلعتم اہنوك ثيح نم دحاو ىوتسم ىلع اهلك یھف الإو

 . مالسإالا نم اجرخم اكرش الع جورخلا نوكو - نامإإلا

¥ 



 ىلع هللا اهضرف ىتلا فيلاكتلاب مايقلا وه عبارلا اهاضتقمو

 ىضتقع ضرألا ةراعو « علا بلط اهنيب نمو - قبسام ريغ - نينمؤلا

 < ضرألا ىف ةوعدلا رشنو « هللا ءادعأل ةدعلا دادعإو « ىفنابرلا جهنملا

 . هللا ليبس ىف داهجلا اعیمج اهسار للعو

 ةدراولا « هتلإ الإ هلإ ال ثايقالخأب قلختلا وه سماخلا اهاضتقمو
 QAD ةنسلاو تاتکلا ف داصفت

 اندنع نم هانمحقأ هلا الإ هلإ ال تايضتقل لعتفم ريسفت اذه له

 !؟ ليلد ريغب اماحقإ

 حملأ تنكو - ةرم ثاذ ةوعدلا لقح ىف نياماعلا دحأ ىل لاق

 مسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر انرخآ دقل _ هلؤاست ىف صالحالا

 لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ ةداهش :سمحخ ىلع ىب مالسإالا نُ

 نم تيبلا جحو « ناضمر موصو <« ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو « هلا

 ةعب رش ىلإ مكاحتلا طارتشاب تنأ تشج نيأ نف < البس هيلإ عاطتسا
 ‹ هلا الإ هلإ ال تايضتقم نم امنوك تينب یش یآ یلعو < هللا

 | ؟ بسحعف اب قطنلا الإ بلطي مل - لسو هيلع هللا ىلص - لوسرلاو

 صوصنف هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا طارتشا امآ : روفلا ىلع هل تلقو

 رجش اف كوکح یټح نونمژیال كبرو الف » : هللا باتک ی هيلع

 نامي الا , قيقحتل مزال اهالكف ةيمهأ بيترت سيل سماخلاو عبارلا انلوق كلذك (۱۹۲)

 . « اًح نولمؤملا مه كئلوأ » : « ىحلا

۸ 



 ٠۹۳ ۲ |ملست اوملسيو تیضق ام اجرح مهسفنأ یف اودجال م ‹ مہنیب

 ىف یہدب رم وھف هتلا الإ هلإ ال تایضتقم یب رمألا اذه لاحد امأو

 ةعي رش ىلإ مكاحتلاب الإ ققحتيال نامبإإلا نأ انررقأ انمدامف . نيدلا اذه
 ؟ ةالصلا ىف لحخدي له : مالسإللا ناکرآ یف مک احتلا لحدي نیأف هللا

 ؟ جحلا ىف لحخدي له ؟ موصلا ىف لحخدي له ؟ ةاکرلا ف لحد له

 نأ الإ قب لھف ‹ اھلک ناکرألا ہذه نم دحاو یف لحدی م اذإف

 لكب مارتلالا ىعي ىذلا « هت الإ هلإ ال نكر « لوألا نكرلا ىف لحد

 اك « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا طرش هيف لحديف « هللا دنع نم ءاجام

 ؟ هللا اهضرف تلا فيلاكتلا لك هيف لحدت

 ىضتقم نأل . هللا الإ هلإ ال ىضتقم وه ةقيقحلا ىف هلك مالسإلا نإ

 فالو هقلخ ىف الو « هکلم یف هل كيرشال دحاو هللا نأب رارقإلا

 وه « هناحبس هتردق فالو « هقزر ی الو « هتنمیه یف الو « هریبدت

 وه هب رمآ ام عومحمو « هب رمآ اف هتعاط یآ « كيرش الب هدحو هتدابع

 ۰ ! « مالسإالا »

 اناكرأ اهلعجف ةنيعم تادابع زربأ دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو

 نأ ةهادب دبال هللا ا رمآ ىتلا فيلاكتلا نم قبام نإف <« امتاذب ةمناق

 لكو « هلك مالسإالا لمشي ىذلا ‹ لماشلا لوألا نكرلا ىف لحندي

 ! مالسإالا هبوتحمام

 . [ ٠١ ] ءاسنلا ةروس (۱۹۳)



 وأ ىمادقلا _ ةثجرملا انل لقيلف « كلذك رمألا نكي مل اذإف
 مل نإو ! ؟ فيلاكتلا كلت لحندت مالسإلا ناكرأ ىأ ىف _ نوثدحملا

 ىهو « مالسإللا نم اهعقوم نيأف هناكرأ نم نكر ىأ ین لحدت نکت

 لصأ ىف لحاد  هتلا ةعيرش يكحتك - اهضعبو . ةضورفم فيلاكن
 إ ؟ داقتعالا

 نم ءاج ام مازتلال اوه  ارارم انفلسأ اك ةداهشلاب ر ارقإلا ىنعم نإ

 . ءانفتسا الب ةيئابرلا فيلاكتلا لك اف لحد م نمو , هللا دنع

 قيقحت فرشبلا نم عقت ىتلا تافلاحلا فينصت لاح ىف انه انسلو
 ةرثاد ف عقي ايأو ممللا ةرئاد ىف عقي اهيأو « هلا الإ هلإ ال تايضعقم

 ىذلإ رثألإ نايب لاحع ىف اننأل ‹ كرشلا ةرئاد ىف عقب اميأو < رثابكلا
 ىلع اهلك - هللا الإ هلإ ال تايضتقب مهعايق رشبلا ةايح ى هثدح
 هللا الإ هلإ ال غارفإ نم ثدحم ىذلا ىسكعلا رثألاو « حيحصلا اههجو

 ءاوس ‹ ىعقاو ىضتقم ريغب ناسللاب قطنت ةملك اهلعجو « اهنومضم نم
 . بسحف ةيصعم وأ اكرش كلذ ناك

 ديحوت ىف فارغا ىآ نأ ىلإ ةرناع ةراشإ نم انعنمي ال اذه نكلو

 وه ( تافصلاو ءامسألاو ةيبوبرلاو ةيهولألا ديحوت ىأر داقتعالا

 هلل ةدابعلا ناولأ لك هيجوت ىأ ) ةدابعلا ديحوت ىف فارحا ىأو « كرش

 ىأ ) ةيمك احلا ديحوت ف فارنا یآو ‹« كرش وه ( كيرشالب هدحو
 كلذك وه ( عئارشلا نم اهريغ نود اهدحو هللا ةعيرش ىلإ مك احتلا
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 لصأ ىف لوحخدلا نم ىوتسملا تاذ ىلع - ةثالثلا  اهلكو . كرش

 : ةلملا نم حرخلا ركألا كرشلا وه ايآ ىف كرشلاو « ةديقعلا

 الو نحن رش نم هنود نم اندبعام هللا ءاشول اوکرشآ نیذلا لاقو »

 ٠۹١۲ ئش نم هنود نم انمرح الو « انۇابآ
 .ةيمك احلا كرشو ةدابعلا كرش لمشت هذهف

 نبا حيسملاو < هللا نود نم ابابرأ مينابهرو مهرابحأ اوذختا ,
 اع هناحبس وه الإ هلإ ال ادحاو الإ اودبعيل الإ اورمأ امو « مرم
 )14( نوکر شی

 . ءاوس اهلك و ,. داقتعالا كرشو ةمك الأ كرش لمشت ههو
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 هللا الإ هلإ ال موهفم كردت نيملسملا نم ىلوألا لايجألا تناك نيح

 تجرخأ ةمأ ريخ » تناك < اهنايح عقاو ىف هققحتو « هتقيقح ىلع
 معلا ةمأ ىه تناكو ‹ ضرألا ىف ةنكحملا ةمألا ىه تناكو « سانلل

 تازجعملا كلت ادي ىلع تثدحو < قالخألاو قلا ةمأو « ةراضحللأو

 .. تالاحما ىش ىف خيراتلا اهفرعي ىلا

 نم ةرحخأتملا لايجألا سوفن ف هللا الإ هلإ ال موهفم رسحما نيحو

 ) )۱۹۴٤لحنلا ةروس ٠٠7 [. ) )۱۹٠١ةبوتلا ةروس ] ٣١[ .
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 . اہتایح ی عقاو ہل دعی مل نیحو - ےھافملا نم ہریغ عم -ةمألا هذه

 : - لسو هيلع هللا ىلص - هللا وسر ریذن اف ققحت

 . اتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت اك ممألا مكيلع یعادت نأ كشوي ,
 ‹ ريثك ذثموي مكنإ : لاق ؟ هللا لوسراي ذثموي نحن ةلق نمأ : اولاق

 47 ليسلا ءاتغک ءاثغ کلکلو

 كالا ىلإ انور « ائادعأ دي ىف ةبوعلأ ةمألاإا هذه تراصو

 ربك ةنتفلاو » < اهنيد نع امنونتفيو « لمعلاو لوقلا نم ةكلهم لكب
 ! ىغلا قيرط ىلع مہتعبتا الك ایغ اہنودیزیو " « لتقلا نم

 .. صالخلا قرط نع ةمأالا تحت مويلاو

 ےھافم حیحصتب أدبي صالخلا قيرط نإ :سانلل لوقن نيحو

 ةجاذس  سانلا ضعب نظي « هللا الإ هلإ ال موهفع |ءدب اهلك مالسرالا

 ا ا ا ام ةلعتفم ةجاذس وأ ةيقيقح

 حيلست وأ عناصملا ةماقإ وأ < ‹ نيملحتملل ملعلا ريفوت وأ ‹ نيعئاجلل زبخلا

 ! شويجلا

 ! لقاع هروصتيال رمأ اذهو

 اد عا حجب ھو مسو ھی ا لع لوسرلا نكي ملو

 نكي مل « هللا الإ هلإ الل قيقحلا موهفملا ىلع نينمؤملا لديو « ةكم ى

 ) )۱۹٩ةرقبلا ةروس (۱۹۷) .دواد وبأو دمحأ هجرحخأ ] ۲٠۱۷ [ .
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 ‹ اورتشتالو اوعستالو < مکداقتعا اوححصت تح اولک أت ال : مه لوقب

 الإ هلِإ ال ینعم ادیج اومهفت نح قزر ردصم نع مکسفنأل اوثحبتالو
 ! هللا

 ! لقاع هروصتيال رمأ اذه

 « نورتشیو نوعیبیو « نوبرشیو نولک أب مهو - مهرب ناک هنکلو
 الل ةيقيقحلا تايضتقملا ىلع مهبري ناک ۔ ضرألا بک انم یف نوشعو

 « سانلل تجرح ةمأ ريح » . ةياهنلا ف اوحبصیو

 موهفع اءدب مالسرالا ےهافم حیحصت نم دبال هنإ :مويلا لوقن نيحو 4

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هعنص ىذلا اذه دصقن هللا الإ هلإ ال
 وأ « شويحجلا حيلست وآ « زبخلا نع ثحبلا ليطعت دصقنالو . ةرم لوأ

 الإ هلإ ال موهفم حيحصت متي ىح سرادملا حتف وأ ‹ عناصملا ءاشنإ

 ! هللا

 حور نادقف نم -« حالصإلا » لواحن نحو - مويلا وكشن
 لمعي وأ كرحتب دحأ الف . سانلا دنع بجاولاب ساسحاللا »

 . اذ - لمعي اع .هيدؤي نأ بحجم ابجاو هيلع نأب هساسحإ نم اقالطنا
 لالح قيرط نمءىجت نأ ىلابي ال « ةيصخش ةحلصم قيقحتل - لمع
 فظوملا لمعي الو « ىشتري نأ الإ ريغصلا فظوملا لمعي الف . مارح وأ
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 حالصإ ىلإ قيرطلا فيكف .. مارا لالا نم بني نأ الإ «! ريبكلا »

 ؟ كلذ

 الاومآ انيلع عيضي ام اهلك انلاعأ ىف ىضوفلاو ةيلاجترالا نم وكشنو

 نم ريثك راوب ىلإ ىدؤيو < ةردان اصرفو ةزيزع اتاقوأو ةريثك

 ؟ حالصإالا ىلإ قيرطلا فيكف .. انتاعورشم

 دنع ةنامألا ةلقو ةعيدخلاو شفغلاو بتذكلاو قافنلا نم وکشنو

 ؟ حالصإالا ىلإ قيرطلا فيكف .. سانلا

 .. رومألا ذخأ ىف ةيدحلا مادعناو لك اوتلاو لسكلا نم وكشنو

 ؟ حالصإالا ىلإ قيرطلا فيكف

 طيطختلا هركنو - ءاوهألا ايف لحدتتال ىتلا  ةيعوضوملا ةرظنلا

 ؟حالصإالا ىلإ قيرطلا فیکف .. مظنتلاو

 ةينانألا ةيدرفلا حورلا ةبلغو « « ةيعاجلا حورلا » نادقف نم وكشنو

 ؟ حالصإلا ىلإ قيرطلا فيكف .. ةضيغبلا ةقيضلا

 مهريخستو <« انئادعأل مہلاعو <« « انئاعز » ةنايحح نم وكشنو

 فيكف .. ناطلسلاو مكحلا ةوهش ءاقل ميثادعأ ةحلصمل مهناطوأ

 ؟ حالصإالا ىلإ قيرطلا

 نامزلا نم نرق ىلع دیزیام رمو ..وکشنو .. وکشلو .. وکشنو
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 < حالصإلا ىلإ ىعسن اننآ - نيعودخ وأ نيعداح - انسفنأ مهون نحو

 .. صالخلا قيرط نع تحبو

 ! قيرطلا ةيامن وه رملا داصحلاو

 ا 3 3ٍ

 ةيوقتو « عناصملا ةماقإو < سرادملا حتف ى نوركفي نيذلا بسحي

 موقلا مه مہنأ ‹ ةديقع نم ةدعاق الب زبخلا ريفوتو ٠ شويحلا
 لئاسولاب نوذحخألا « نويملعلا» « نويعقاولا» « نويلمعلا ,

 ‹ تالايللا نع نوديعبلا « « تايبيغلا » نع نوهزنتلا « ةحيحصلا

 نم سانلا ذقنت ىلا « ةيلمعلا لولحلا» ىلإ  ةلاعال  نولصاولا

 .. مہتالکشم

 الو « عناصللا اوميقت الو « سرادملا اوحتفتال دحأل لوقنال نحو
 نإ : انهاوفأ لع مه لوقن انکلو ,. شویحملا اووقتالو « زبخلا اورفوت

 مكسفنأب هنورتام ىه ةجيتنلاف « ةخيحص ةديقع ريغب هلك اذه متعن
 ! نامزلا نم لماک نرق ىلع دیزیام دهج دعب مکتمأ لاوحأ نم

 !؟ انئانبأل امف سردن اذاف .. سرادملا حتفن

 ! ؟ انبوعشل اف ثبن اذام « ةثيدحلا ر مالعٍالا لئاسو یشن

 نيأو !؟ اهاعو اهوفظومو اهوريدم لمعي فيكف عناصملا ئشنن
 ! ؟ اهجاتنإ بهذي



 [؟ اهؤاعزو اتداق عنصي فيكف .. شويجلا حلشنو

 دقو < ةسكنلا نمز ف ةزغ مكاح « ىنسح منا دبع ءاوللا ىنثدح

 موي هل دوېیلا باوجتسا نع « "ر وهش ةدعل دحاو لقتعم هب ینعمج

 - ًأطحخ _ ةيدوهلا ضرألا ىلإ هترايس لوخد ببسب مهيديأ ىف ایسا عقو
 , ةسكنلا ةحيبص

 ةعرهاو برحلا ربع هوملعأ نأ دعب - هيلإ هوهجو لاوس لوأ نإ لاق

 ناوخإ دجوي لازامأ : ینآلا لاؤسلا وه ناک - ! ایہ ماعي نکی ملو

 !؟ ىرصلا شيحلا ى نوملسم

 !؟ نولأست اذا ل نکلو ! ال دیکأت لکب : مه لاق

 ماق نيح ء ۱۹٩ ماع ی ثدحام ین نأ عیطتسنال اننإ : اولاق

 تس یدوہلا فحلزلا ليطعتب نبملسملا ناوخالا طابض نم نانتا

 ! (يعفدم ىلع “لتف یح ( الم » رح دنع ةلماك ثاعاس

 وهام - امناد - مهدنعف « هتاذ ىف عفدملا نم دوهلا عزفيال |اذكهو

 ( ! هنم كتفأ

 .. عفدملا ءارو لتاقي ىذلا لجرلا ةديقع نم نوعزفي مهنكلو

 رصانلا دبع لاج هلقتعا م « هنع اوجرفأ م ةسكنلا ةحيبص هولقتعا دق دولا ناك (۱۹۸)

 لاج ٹٽام ىح رهشأ ةدع « رطانقلا » لقتعم ف لطو ! وه اهفرعب ال بابسأل
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 حالس نم نوکلیام لک نم كتف فأ اہنأل .. هللا الإ هلإ ال نم نوعزفي

 إ ئلاتف

 ىدل سيلف .. حالسلا نم نوعزفيال ناتسناغفا ىف سورلاو

 تابابدلاو ةكاتفلا تارئاطلا مامأ ركذي حالس ناغفألا نيدهاحما

 .ةيشحولا ةدابإالا لئاسو لكو ةماسلا تازاغلاو ةقراحلا لبانقلاو ةرمدملا

 ىه اہنأل < هللا الإ .هلإ ال نم نوعزفب مہنکلو . سورلا اهمدختسي ىلا
 مهموجه مامأ ةيلاوتم تاونس عبس ىناغفألا دهاحلا ةيزع تظفح ىلا

 اهنع رفست نأ نكي ىتلا ةيئانلا ةجيتنلا نع رظنلا فرصب « ىشحسولا
 ,.كاذ وأ بناحلا اذه ىف ةكرعملا

 ‹ عفدملا هوطعتالو هلا الإ هلإ ال ىدنحلا اوطعأ لوقنال ىرخأ ةرمو
 اعإ ! ةعنطصم ةجاذس وأ ةيقيقح ةجاذس بحاص انمالك ر سفي دق اک

 لتاقب ىذلا لجرلا نكي ملام « ةكرعملا بسكيال هدحو عفدملا نإ : لوقن

 هراوج ىلإ مق نكلو « معن عفدملا رتشنلف ... ةديقع بحاص هءارو

 نأ بائذلا عيطتستال دئدنع .. هللا الإ هلإ الب اقح نمؤي الجر

 هتاذ ببسلا اذهو ! مويلا عنصت اك ةنمآ ىهو ىمالسإللا نطولا شنت

 لک شویجلا نم اوجر نآ _ لحادلا ف مهؤالمعو - ءادعألا صرح

 اذه ةقيقح اديج نوفرعي مہنأل < هللا الإ هلإ الب ايقيقح انايإ نمؤي نم
 ف اه دوعي نيح هللا الإ هلإ ال عنصت نأ نك اذام نوفرعیو « نيدلا

 ! هللا دنع نم تلزنأ موي اه ناك ىذلا ىقيقحلا اهاضتقم بولقلا
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)۱۹۹4( . 
 مهءانبأ لوفرعب اک هنوفرعب تاتکلا مهانیتآ نيذلا

J 

 1. ( انلک اشم (( ف دوعنو

 نم هللاب انوعد : « نويملعلا» « نويلمعلا ر « نويعقاولا ر لوقي

 هاوفألا ييالم ىلإ اولاعت ! عقاولا ىلإ رظنن اولاعت ! ةديقعلا ثيدح

 لك اشملل « ةيلمع لولح » نع العم اوثحما .. ةعئاللا تادعملاو ةحوتفملا

 عقدملا هرقفو ىرزملا هفلع ىف ىمالسإالا ماعلا امناعي ىتلا ةيداصتقالا

 .. هدراوم ةلقو هناکس ةرثك و

 .. ديزي وأ لماک نرق ذنم نوثحبت متلزام ! اوثحما ! عن : لوقنو

 ! ؟ تجرح یش یابف

 : لوقن - "''نييلاثملا « نيملاحلا < نييبيخلا ٠ نييلايخلا - نح اننإ

 ‹ ةيعارزلا امتالصاحم ء اهنداعع < اهورتبب - ةيمالسإالا ضرألا نإ

 - ىه  ةيرشبلا اهتوقب « ةلصتملا ةعساشلا اتحاسم « ةيئاملا اهدراومت

 لهأ رقفآ مه اهلهآ نكلو ! ضرألا ىف ةعقب ىنغأ تلا لضفب

 .. لک اشم مهزكأو مويلا ضرألا

 )١۹۹( ةرقبلا ةروس ] ١٤١ [ .

 مذيام دشأ نم مهفرع ىف ىه لب ! حدم ال مذ ةملك مهحلطصم ىف ةيلاثملا ةملك )۲٠٠١(

 ريغ مالحألاب هسفن لغشي ىذلا صخشلا _ مهدنع _ ىعت اهنأل ! ناسنإ هب

 ! ىفيقح لح نود «ريهاجلا ١ لكاشم كرتيو . قيقحتلل ةلباقلا



 !؟ ادال

 عقاو ىف نوققحم « اقح نيملسم اوناک موي ءارقف نوملسلا ناک له

 ىضتقع ضرألا ةراع اهنيب نمو « اهلك هللا الإ هلإ ال تايضتقم مہتایح
 !؟ ءادعألل ةوقلا دادعإو « معلا بلطو « ىلابرلا جملا

 امدقت مهرك أو ءارث ضرألا لهآ رثكأ مه نوملسملا ناك مآ

 ؟ ضرألا ف انک مهزك أو

 ايسایسو ایبرحو ايداصتقاو ايملع اوفاختف « ""' ايديقع اوفلخت امل م
 ىلع تدعف ةيبيلصلا ابروأ ملع تبلغ “"” .. ايقالحأو ايركفو
 تصتماو « مہتدبعتساو متلذآو ‹ مېقاریح تقرسو < مهضرأ
 یح الازه مه اودازو <« ماسح ىلع ابروأ تمخضتف <« مهءامد

 . مويلا الإ اوراص قتلا مہتلاح ىلإ اوراص

 عوجرلا نيضفار « مهب لح امت مهسفنأ صيلخت ىلإ نوعسي مويلاو

 « ةرم عينصتلا نعو « ةرم ةيكارتشالا نع نيثحاب « ىنابرلا جيلا ىلإ
 ادقعت لك اشملا دادزت م .. ةرم « ىربكلا ر لودلا نم ضارتقالا نعو

 نويدلا لقثتو 4 ضيضحلا ف داليا تلمع طو . ةرم لک ف

 باتک نم « فارحالا راثآ , لصف ىف « ىديقعلا فلختلا ١ نع ثيدحلا جار (۲۰۹)

iرصاعملا اعقاو  » , 

 ىراضحلاو ىملعلا فلختلاو ىديقعلا فلختلا نيب ةلصلا نايب كلذك جارو (۲۰۲)

 . لصفلا سفن ف . خلا .. یسایسلاو یبرحلاو یداصتقالاو
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 هعم دستو .. عوحلا دادزو « جاتنالا طحنو « تاينازنملا

 ! داف ىلإ اداسف دادزت وأ < قالحألا

 مكضرآأ ىلع مكتدايس اودرتسا اومله : سانلل لوقن نلو

 اوصتماو مكوقرسو مكودبعتسا نيذلا نيبصاغلا اودرطاو < مکدراومو

 ةوق نم موي تاذ مكل ناكام ةداعتسال ليبسلا وه اذهف < مک ءامد

 .. نکو

 هيلع اوناك ام ىلإ نوملسملا دؤعي نلو .. هتاذ ىف حيحص اذه نأ عف

 مهضرأ ىلع مہتدايس نودرتسي نيح الإ نكتو ءارثو ةوق نم

 ىلع ودعلا اهسرام ىلا ةمخضلا وطسلا تايلمع نوعنيو « مهدراومو

 .. ةظحللا تح اهسراي لازامو هلك یداصتقالا مہنایک

 اداهج كلذ قيقحت نيبو اننيب نأ الإ « هتاذ ىف حبحص اذه نأ عم

 ةدودعم امايأ رصت نل ةعئاجلا هاوفألاو ,. لايجأ ىلإ دت دق لپو

 ! لايجأ ىدم ربصت نأ نع الضف

 نع اوفك :« نييملعلا» « نييعقاولا » « نييلمعلا » موقلل لوقن انسلو

 ةنيدملا ةقهرملا مكتاينازيل دراوم نع ثحبلا نع اوفك وأ < عينصتلا

 ., ةسلغملا

 سانلا در نود ليبسلا اذه ف لذي دهج ىأ نإ : ممه لوقن انكلو

 لظيس « حيحصلا موهفملا ىلع مهتيبرتو ‹ ةديقعلل حيحصلا موهفملا ىلإ

 ! غارفلا ىلإ داع هثلم انلواح الك . بوقثلاب ئلمملا ءانالاك

 "د



 در سیلو « یراضح » دهج - مہتغل ف نولوقب اک عینصتلا نإ

 .. ةلالا هب موقت لآ دهج

 دحأ ىه ىنابرلا جينلا ىضتقم ضرألا ةراع نإ : لوقنف نعت امأ

 عينصتلا موقي نيحو . ةلماشلا ةعونتملا ةريثكلا هتلا الإ هلإ ال تايضتقم

 ف مويلا هنوقرسي اك تقولا لاعلا قرسي نلف هتلا الإ هلإ ال جہنم ىلع

 للاب ناطاسلا ىوذ ىلإ برقتلا ىلع نيدمتعم « ! ةيك ارتشالا ,» لظ

 جاتنإ نيفظوملا رابك قرسي نلو ! مهناوخإ ىلع سسجتلاو قافنلاو

 رسيأ نم مارحلا ةورثلا ىلع اولصحيل ءادوسلا قوسلا ىف هوعيبيو عنصلا
 منال صوصللا رابك نع مهنويع ماكا ضمغب نلو ! ليبس
 ! فاطملا ةياہن ىف اهلك مثانخلا ىف مهؤاکرش

 ةدابزو رقفلا عفد ف ییقحلا هرود حينصتلا ىیدژب طقف ذئدنعو

 نع الضف دالبلل ةوقلا لئاسو ريفوتو ةيلحلا ةلمعلا ةميق عفرو لحدلا

 » ابرلا ةنعل متايح نم نوعفري نيح سانلا ةايح بيصت ىلا « ةكرلا »

 .. ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع حتفيو « نحلا منع هللا عفریف

 نادقفو لاجترالاو ىضوفلا حور نم انلق اک « نوحلصملا ر وكشب
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 نأ نامزلا نم لماك نرق لالح « نوحلصملا » كثلوأ لواحي ملأ

 ؟ بويعلا هذه لك اوحلصي

 ! ؟ اوباخ اذالف

 -اهمظعم عقي « هلا نم ردقب مالسإللا ايف رشتن ىتلا ةقطنملا نإ

 ةقطنملاو ةراحلا ةقطنملا ىف - « رصاعملا انعقاو ر باتك ىف انحضوأ اک

 ةئيب - اهتعيبطب _ ةئيبلا هذهو <« (اهنم ردنام الإ) ةرالا ةلدتعملا

 لعتشت سفنلا ةريصق < طيطختلا هركت ةيوفع « ماظنلا هركت ةيوضوف

 ! هل تسمحتام زاجنإ لکت نآ لبق ليلق دعب اہتساح ئفطنت مم ةساح

 تجرحخأ ةمآ ريخ » اهنم ًاشنأف < مالسإالا اهطقتلا كانه نمو

 . « سانلل

 .. كانه هتلقام انه رركأ نأ بحأ امو

 لوطو ماظنلاو طابضنالا اهنيد نم تملعت ةمألا هذه نكلو

 ةثيبلا رثأل امامت داضم طح ىف ةيعوضوملا ةرظنلاو ةيلمعلا حورلاو.سفنلا
 لمعلا راثآ نم ارثآ كلذ ناكو .. ةرثعبلا ةيلاجترالا ةيوضوفلا
 رثأت رسحنا الف . ةلماشلا ةعونتملا ةريثكلا هلا الإ هلإ ال تايضتقع
 حبصأو « ققيقحلا امنومضم نم هللا الإ هلإ ال تغرفآ نيح « مالسإإلا

 ىلع رطيسملا وه ةثيبلا رثأ داع « رارقإالاو قيدصتلا وه اهنم بولطلا لك
 رصقو « مهعبتو « مهتيوفعو « ميتيوضوف ىلإ سانلا داعو « سانلا
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 .. حلا مهو < كلذ نم « نوحلصلملا ر وکشیو

 سوفن ف ةثيبلل ىغاطلا رثألا اذه حالصإ ىلإ ليبسلا فيك نكلو

 ‹ ةئيبلا رثآ ىلع بلختي نأ نكمي ىذلا دحاولا رصنعلا ةبيغ ىف « سانلا

 لوأ تدأ اكو « ةرم لوأ هتلا اه زنآ اک ‹ ققیقحلا اهموهفع ةديقعلا وهو

 ! ؟ "'"ةمألا ةايح ىف ةلماك اتمهم ةرم

 ! ؟ لیس نم له

 مالسإالا ےهافم حیحصتہ ادبی صالخلا قیرط نإ : سانلل لوقن نیح

 هجو ىلع لوقنام عن نحنف ., هللا الإ هلِإ ال موهفع اءدب اھلک

 , . ديدحتلا

 ةيعاتجاو ةيداصتقاو ةيسايس تالكشم انل نأ اديج كردن اغنإ

 نم سأيلا ىلإ سانلا نم اريثكو عدب دح ىلإ ةمخض ةيقالحخأو ةيركفو
 . حالصاإالا

 اباسح ف عضت ال حالصإلل ةلواع ىأ نأ كلذك كردن انكلو

 3 قترطلا لو نم ةلشاف ةلواغع ىه مااس الا ةقيفح ىلإ سانلا ةدوع

 .. تابثإلل ةيفاك لماك نرق ةبرجتو

rrr taina aetna 

 ) )۲۰۴۳؛ رصاعملا انعقاو » باتك ىف « ةيمالسإلا ةوحصلا « لصف تثش نإ عجار .
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 وآ ةيلامسأرلا - ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع حالصإللا ىف نوعمطي نيذلا نإ
 ةوقلا بابسأ لك كلمت - ايمسقب  ابروأ نأ ىوعدب - ةيعويشلا
 ىلإ لصنل مهقيرط عبتن نأ انيلعف « اهنم نومورحم نحن تلا نيكقلاو
 نع نولفغي ءالؤه .. نيكقلاو ةوقلا نم اهيلإ اواصو ىلا جئاتنلا تاف

 ‹ هللا رول نع نوبوجحم مهنأل « رشبلا ةايح ىف ةينابرلا ننسلا ىرحم

 . نوبوجح مهو نورکفیف

 نيتنثا نيتنسل قيقحت وه ةدحاحلا ةرفاكلا ابروأ ىف ىرع ىذلا نإ

 : هللا ننس نم لقألا ىلع

 . "۲ .. ئش لک باوبآ مہیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف ,

 مهو . ايف محملاعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم ,
 , نوسخس ال اہف

 ايندلا ةاحلا ىف تبغر هتاذ تقولا فو < ابروآ ترفک دقف

 ضرألا ىف اه هللا نكف « اهدهج كلذ ليبس ىف تلذبو . اهتنيزو

 . نيتعمتح نيتنسلا نيتاه بسح

 امه اعم نيرمأ نع ‹ةمحرتملا لوقعلا ووذ « نوحلصملا» لفغي نكلو

 , هللا ننس نم ڭكلذك

 اہ نمی ىلا اہتاذ ةقیرطلاب نیملسملل نکم ال ہلا نأ لوألا رمألا

 )  (۲٠٤ماعنألا ةروس ] ٤٤ [. ) )۲٠دوه ةروس ] ٠١ [,
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 . هقيرط ىلع نوميقتسي نيح طقف مه نكي امنإ ! رافكلل
 ىف مينفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو

 ىذلا مهنيد مه نتكملو . مهلبق نم نيذلا فلختسا اك ضرألا
 ېپ نوکرشی ال ینودبعی « انمآ مهفوح دعب نم مہلدبیلو . م یضترا
 ] ٠ ۲ اش

 ىرخأ ةرم اودوعي ىح مه نک الف هقيرط نع نودعبي نيح ام
 . قيرطلا ىلإ

 ..دبألا ىلإ رمتسي ال -رفكلا ىلع - نيكقلا اذه نأ ىناثلا رمألاو

 لمتڪت م _ ىلاعتو هناحبس _ هللا اهردقي ةدودحم ةينمز ةلحرم وه اع إ

 : نيرفاكلا ىلع ريمدتلاب ةنسلا

 اذإ تح ‹ یش لک باوبآ مہیلع انحتف هب اورکذام اوسن اف ,
 نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسابم مه اذإف ةتغب مهانذحخأ اوتو اب اوحرف

 . '"'"« نمملاعلا بر هتل دمحلاو « اوملظ

 ‹ رايمنالا ىف ةذحخأ هتراضحن نأ هتاذ برغلل رهظي مويلا أدب دقو

 ! ثودحلا دعب كلذ نأ ادب اهم

 نلو « اليدبت هللا ةنسل دجت نلف ؟ نيلوألا ةنس الإ نورظني لهف ١

 ) )۲٠١رونلا ةروس ] ٠١ [.

 ) )۲٠۷ماعنألا ةروس ]٤٤-٤١[.
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 0۲۰۸ ۲ دار وت هللا ةنسل لی

 . ةرفاكلا ابروأ انع لفغت ةمخض ةقيقح نع الضف هلك كللذو

 اولفغي نأ م ىغبني الف نوملسم مہنإ نولوقب نيذلا امأ - ةرفاك اہنأل

 ! نيرفاك «  مہناوحإ » لثم - اوحبصأ الإو « اهنع

 نم لاحو دمأالا د ولع هنأ ىلع -ابروأ هب متممتسىئ ىذلا نإ

 يندلا ةايلا عاتم وه  مهدحو نينمؤملا هللا ام صحم ىلا ةكرلا

 : رانلا لإ ةرحخألا ف مه سیلو ي اهدحسو

 مهو <« اميف مهاعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم »

 طبحو < رانلا الإ ةرحخآلا ىف ممه سيل نيذلا كئلوأ . نوسخبي ال اميف

 , "۲ نولمعب اوناک ام لطابو < اف اوعنصام

 رانلاو « ماعنألا لكأت ك نولكأيو « نوعتمتي اورفك نيذلاو ,
 (O) « مه یوثم

 فالختسالا هللا مهدعو اعإ ! اذ نوعسي ال مهنإف نوملسملا امأ

 نودنرب نيذلا هيف حمطیام ىصقأ وهو  ضرألا ف نیمأتلاو نکقلاو

 تاكرب ابندلا ةايحلا ىف مہيلع حتفب نأ كلذك مهدعوو - ايندلا ةايحلا

 . [ ١١ ] لاتقلا ةروس ٤۳ [ . )۲٠٠( ] رطاف ةروس (۲۰۸)

 .[ ۱١۱٠١ ] دوه ةروس (۲۰۹)
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 ركذ وه اهقيرط نأل رافكلا اهدقتفي ىتلا بلقلا ةنينأمط عم « تاريخا

 اتسع نم یرجم تانج هلک كلذ قوف مهدعوو .. هنورک ذی ال مهو ملا

 :ركأ هللا نم ناوضرو <« ايف نيدلاحخ راہنألا

 ءامسلا نم تاکرب مہلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهآ نأ ولو ,

 . ١" « ضرألاو

 . "'" ( بولقلا

 نيدلاح راہنألا اتت نم ىرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هتلا دعو »
 كلذ .ركأ هلا نم ناوضرو , ندع تانج ىف ةبط نك اسمو <« ابف

 7 ىظعلا زوفلا وه

 نم هنآ كلذ دعب معزيو « ةنحلاب رانلا لدبتشي ىذلا اذنه

 ! ؟ نيملسملا

 ال موهفع اءدب اهلك ةيمالسإلا ىهافملا حيحصت وه صالخلا قيرط

 .. هللا الإ هلإ

 ) )۲١١فارعألا ةروس ]۹١[ . ) )۲١۳ةبوتلا ةروس ]۷١[ .
.( A] دعرلا ة روس (1۲) 



 مه لحتف مهلإ دتمتس ةيرحس اصع كانه نأ سانلل معزن انسلو
 . اودوعيو « مالسإلا هافم مهسوفن ىف اوححصي نآ درج مہتالکشم

 نشی اک ‹ مہیلع هلک ماعلا اہنشی اسورض ابرح مھرذنن نح لب
 دهجلا نع الضف ., ناتسناغفأ ىف مويلا نيملسملا ىلع هبرح رفكلا

 . مهتالكشمل ةيلمعلا لولحللا داجيإال هولذبي نأ بجي ىذلا « ىعوضوملا ١
 ءاوس « ةايحلا مكحي نأ ىغبني ىذلا هجهنمو < هللا ةعيرش نم ةدمتسم

 وآ یجولونکتلا وأ یراضحلا وأ ىملعلا وأ ىداصتقالا فلختلا ةلازإ ف

 ..خلا .. خلا .. خلا .. ىسايسلا وأ ىركفلا وأ ىنرحلا

 اذالف « نيتلاحلا ىف دهجلا لذبنس انك اذإ : لئاق لوقي دق انهو
 -ابروأ نم ةزهاحلا لولحلا ذحأن ال اذال , . دحل ا قوف انسفنأ بعتن
 هلك ماعلا ءادع انسفنأ ىلع رفونو  انم لك جازم ىلع اهقرش وأ اهبرغ
 ! ؟ءادعلا كلذ ةهجاوم ى هلاذبنس ىذلا دهحلاو « انل

 ! لماك نرق ةبرجت وه لؤاستلا اذه ىلع باوجلاو

 ‹ ةّدحو ادقعت تداز لب ةيساسألا لكاشملا هيف لحن مل لماك نرق

 .. هيتلاو عايضلاو لذلاو ناوملأ نم ديزلا نع الضف

 ةرم لك ىف مهوتيو « مسلا نم ناسنإالا ديزتسي نأ ةرم ةقامل,امنإو

 إ ءافشلا لع لبقم هنأ
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 فوفح .. عن دهم .. عن قاش قیرط وهف مالسإالا قیرط ام
 .. رارحألا قرط هنکلو ,. معن رطاحماب

 ! ديبعلا قيرط وهف .. ديبعلا قيرط امأ

 ةئجرملا اهيل اعد قتلا ىه تسيل الإ وعدن ىلا هللا الإ هلإ الو
 ! نوثدحملا وأ ىمادقلا

 قيدصتلا » ىهو - نوثدحاو ىمادقلا - ةئجرملا الإ اعد ىلا نإ
 ‹ مويلا سانلا هشيعي ىذلا رملا عقاولا نم ايش ريغت ال « « رارقإالاو

 ‹ مالسإالا نع « فقثملا » بابشلا دصت ىتلا ىه اہنوک نع الضف

 ايندلا ريح .. ىقيقحلا ريخلا هيف ققحتي ىذلا دحوألا قيرطلا نع هدعبتو
 برغلاب نوتفملا بابشلا كلذل لوقن نيح اننأل « ءاوسلا ىلع ةرحآلاو

 مويلا شيعي ىذلا ءاثغلا اذه نإو « ةيمالسإ مويلا ةمناقلا تاعمتحلا نإ

 ةلكشم لحل مالسإللا ىلإ هجتي نأ هنم عقوتن فيكف .. « نوملسملا » وه

 مقيو < ۶ ههجو قی نأ یف عمطن فيكو ! ؟ هتالکشم نم ةدحلاو

 ! ؟ برغلا وح ةيولملا هتبقر

 ‹ لزنملا هباتك ىف هللا |هرنآ ىلا ىه اميلإ وعدن ىلا هللا الإ هلإ ال امنإ

 ) )۲٠٤افينح نيدلل كهجو مقأف, : ىلاعت لوقي ٠ ] مورلا ةروس : ١١[.
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 فلسلا اهسرامو < هباحصال - اسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر اهملعو

 . مهبلع هللا ناوضر حلاصلا

 .. تايضتقملا تاذ هللا الإ هلإ ال اهنإ

 قلختلا . ةيمك احلا ديحوت . ةدابعلا ديحوت . داقتعالا ديحوت

 بلط لمشت ىتلا ةينابرلا فيلاكتلاب مايقلا . هللا الإ هلإ ال قالحأ

 ءادعأل ةدعلا دادعإو « ىنابرلا جملا ىضتقب ضرألا ةراعو < معلا

 . هللا ليبس ىف داهحلاو « ضرألا ىف ةوعدلا رشنو < هتلا

 ركفلا نم اهاصأ امم سانلا بولق ىف هللا الإ هلإ ال أربت نيحو
 اتايضتقم لك نم اهغرفآ ىذلا نيثدحملا ةثجرملا ركف ةصاحخ « ىلاجرإإلا

 .. قالطإلا ىلع

 الب هدحو هللا اودبعي نأ اہ نيقطانلا ةايح ى اهاضتقم حبصب نيح

 ىف اودهاجم نأو ‹« هجنمو هللا ةعي رش ىلع مہنایح اوميقي نو « كيرش

 .,. هداهج ىح هللا

 . لذلاو ناوما مهنع نوضفنيو .. اهلك مہتايح ريغتتس ذئموي

 ىرحأ ةرم مه هللا نكعو « ضرملاو لهحلاو رقفلاو « هيتلاو عايضلاو

 دهحلاب نكلو «ةيرحس اصعب ال .. هناحبس هللا دعو اك ضرألا ىف
 مويلا هنولذبي ىذلا دهحجلاك نوكي نل هنكلو .. عومدلاو ءامدلاو قرعلاو

 ةبيرض اهنولذبي ىلا ءامدلاو « لذلا ف هنولذبي ىذلا قرعلاو « هيتلا ف
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 .. عايضلا ىلع ةرسح اهنوبكسي ىتلا عومدلاو « لذلا كلذل
 .. ايندلا ةايحلا ىف ا هللا كرابيف .. هللا ليبس ىف اهلك نوكتس اع

 . ناوضرلاو ةنحلاب ةرحآلا ىف الع ىزجمو
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 هدابعلا موهم

  نيملسملا نم ةرحأتملا لايجألا| ابف تعقو ىتلا تافارعنالارطحخأ نم
 . ةدابعلا موهفم روصت ف مهفارحا - هللا الإ هلإ ال مهف ف مهفارحما دعب

 ىذلا قيمعلا عساولا لماشلا موهفملا نيب ةنراقم ناسنإالا دقعي نيحو

 موهفملاو . ةدابعلا رمأ نم همهفت نيملسملا نم ىلوألا لايجألا تناك

 توه فيك برغتسيال . ةرصاعملا لايجألا همهفت ىذلا ليئضلا ليزها

 « مويلا هشيعت ىذلا ضيضحلا اذه ىب حبصتل اهئايلع نم ةمألا هذه

 كلذ حبصتل « اهلك ةي رشبلل ةدايرلاو ةدايقلا ماقم نم تطبه فيكو
 ةسيرفلا شنت اك « بناج لك نم هشت مألا هيلع ىعادتت ىذلا ءاثغلا

 هكلست نأ ىغبنب ىذلا قيرطلا هتاذ تقولا ىف ناسنإلا ملعیو . بائذلا

 شيعي ىذلا هضيضح نم ءاثغلا اذه عفرل دهاجم ىهو ةيمالسإالا ةوحصعلا

 ٩ ۲ سانلل تجرح ةمأ ربح ر : نوكب نأ هللا هدارأ اک دوعبل « هيف

 هللا ةدابع نأ لوألا لايجألا نسح ىف ةدابعلل حيحصلا موهفملا ناك

 )١( نارمع لآ ةروس ۱۱١7[
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 تقلحخامو » : ىلاعت هلوق نم اومهف اک ‹ هلک یناسنإالا دوج ولا ةياغ یھ

 . ۾ نودبعيل الإ سناالاو نجلا

 « ادج الئاه ىنعم مهسح ىف لثت تناك ةمركلا ةيآلا هذه نإ

 مهو ٠ مهتخاب لزان نارقلاف . ناسنإللا ةايح لكل الماشو « ادج اقيمعو

 نم نوكرديف . اتغالب رارسأ نوكرديو « ةغللا كلت تاءاحبإ نومهفي
 ىلإ اهادعتتال ةدابعلا ىف ةروصعحع هلك ىناسنإللا دوجولا ةياغ نأ ةيآلا ىنعم

 رصقلاو رصحل-ا روص ىوقأ امه ءانشتسالاو ىنلاف , قالطإلا ىلع اهربغ يش

 نم لماكلا رصحلاإو ةهج نم تابلا ىنلا امهانعمو . يبرعلا ناسللا ىف

 . رصحو <« هللا ةدابع ريغ ىرشبلا دوجولل ةياغ ىأ ىنن : ىرحألا ةهحلا

 !  تلا ةدابع ىف هلك دوجولا اذه ةياغ

 ]١١[ تايراذلا ةرؤس (۲)

 ال ءالتبالل قلحخ ناسنإإلا نأ هدافم « هءارو لئاط ال اينهذ الدج سائلا ضعب ریش (۳)
 ةروس ] «هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنإالا انقلح انإ ١ :ىلاعت هلوق ىلإ ادانتسا ٠ ةدانعلل

 ةروس] المع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحل-او توملا قلح» : ىلاعت هلوقو [ :١٠ ناسنإلا

 نسحأ مهيأ مهولبنلا امه ةنيز ضرألا ىلعام انلعج انإ » : ىلاعت هلوقو [ ۲ : كلما

 اضعب هضعب رسقي اعإ اضعب هضعب ضقانيال نآرقلاو [۷ :فهكلا ةروس] «المع
 هل ضرعتي ىذلا ءالتبالا نأ ذإ ‹ اعيمج تايآلا هده نیپ ضقانت الق . هلصفيو

 هفقوم ىف ناسنإالا رابتحلا م ام ةنيز ضرألا ىلع ام لعج وه ايندلا' هتايح ىف ناسنإلا

 لحأام دنع اهب هعاتمتسا ىف فقي ىأ «هتلا ةدابعب اهيف مزتلي له : ةنيزلا هذه نم

 . بلطملا ىه هللا ةدابع حبصت مث نمو ؟ هللا دودح زواجتيف ناطيشلا دبعي مأ < هللا

 .اهاوس ىشالو ىفاسنإالا دوجولا ةياخ ىهو
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 لج - هلا ةمظعب اقداص اساسحإ نوسم كلذ بناج ىلإ اوناكو
 هللا هاجت - هتیدوبع ماقم ف دبعلل یغبنی اع كلذل اعبت نوسحیف  هلالج

 .. ةدابعلا صالخإو . هل ةيدوبعلا صالخإ نم - هتيهولأ ماقم ىف

 . ءاوس

 ةيدبعتلا رئاعشلا قاطن ف مهسح ف ةدابعلا موهفم رصحني مل م نمو
 مالسإلل مهفب تءاج ىلا ةرحأتملا لايجألا سح ف رصحا اک « اهدحو

 , مالسرالا نع بيرغ

 ةبولطملا « ةدابعلا ر لك ىه نوكت نأ ةهادب نكمب ال دبعتلا رئاعش نإ

 ةعركلا ةيالا صنت اك ىلاسلالا دوجولا ةياغ تمادامف . ناسنالا نم

 ةبولطملا ةدابعلا نوي نأ ناسنإلا عيطتسي ىنأف < هللا ةدابع ىف ةروصحم

 ! ؟ بسحف ةيدبعتلا رئاعشلاب

 رمع نم قرغتست مكو ؟ ةليللاو مويلا نم رئاعشلا قرغتست مك

 ؟ناسناللا

 ؟ بهذت نيأو قفنت نيأ ؟ تقولا ةيقبو ؟ ةقاطلا ةيقبو ؟ رمعلا ةيقبو

 فيكف ةدابعلا ريغ ىف تناك نإو ؟ ةدابعلا ريغ ىف مأ ةدابعلا ىف .قفنت

 ةدابع ىف الماك ارصح ةيآلا اترصح ىلا ىناسنإلا دوجولا ةياغ ققحتت
 ءزل وأ هدوجول لعجم نأ هسفن دنع نم  ناسنإالل زوج فيكو ؟ هللا
 ؟ هللا اہ نذأي مل ةياغ  هدوجو نم

3 4 3 
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 ةدابعلا بجاو ىضني نأ . لولح اهم - عيطتسيال ناسنإالا نإ

 ةالص نم « اهدحو ةيدبعتلا رئامشلإ لال نم هللا وحن هيلع ضورفملا
 .. جحو ةاكزو مايصو

 . نوکی نلو .. اكلم ناسنالا سيل

 فيفشلا یارونلا ىلخلا كلذ مه - لعن امف مهدحو _ ةكئالملاو

 هتدابع نع نورکتسبال هدنع نمو ر : رتفیال راهنلاو ليللا حسي ىذلا

  مهدحو - مهو «  نورتفیال راہنلاو لیللا نوحبسي . نورسحتسیالو

 < مهرمآ ام هللا نوصعيال » : رومألا نم رمآ ىف هللا نوصعيال نيذلا

 . “« نورمۇيام نولعفيو

 ضرألا نيط نم ةضبق نم قولخلا نئاكلا كلذ « ناسنالا امأ

 دسج ىلع _ ةففشلا هحور بناج ىلإ - لمتشملا « هللا حور نم ةخفنو

 ریبدت ی رکفی لقعو « مانیو بعتیو « برشیو لک ايو < عسیو حدکی

 < تالاحلا ىتش ىف هرطاوخم حرسيو « ةيونعماو ةيسللا ةايحلا بلاطم
 راملاو ليلا. حبست ىلا ةكئالملا ةقيرط ىلع هللا دبعي نأ عيطتسيال هنإف

 .. حيبستلا نع لغشنتالو « رتفتال

 هحنمل ةكئالملا ةقيرط ىلع ةدابعلا ناسنإلا فلكي نأ هللا ءاش ولو

 امیکرت ءديلا للم هيکرلو ۰ روتف رغب مادلا حيبستلا ف ةا ةقالط

 [ ٠۹ ٠١ ] ءایبنألا ةروس )٤(

 [ ٦ ] مرحتلا ةروس )٠(
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 الإ اسفن فلكيال هتمحر نم هللا نأل « لميالو لكيالو رتفيال « رحأ

 عم ةبسانتم هقلخح نم نئاك لك ىلع ةضورغملا ةدابعلا لعجيو « اهعسو

 . . هتاقاط دودح حو < نئاكلا كلذ ةعربط

 . "هبر رمأب هبرل دباع  تانئاک نم هیف اع _ هلک نوکلاو
 : هللا هأيه اك ةصاخلا هتقيرط ىلع لكو

 نوهقفتال نکلو « هدمح حبسي الإ ىش نم إو »

 . ۲ مهحيبست

 ١ ضرألا ىف نمو تاومسلا ىف نم هل دجسي هللا نأ رت مآ <

 نم رثکو « تاودلاو رجشلاو لابحلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو

 سانلا ..« ^

 اعوطايتئا ضرأللو امه لاقف ناخد ىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مت ,

 ٩ ۲ نیعئاط انتا اتلاف < اهرك وأ

 طع ىلع ناسنإلا قل نأ ءاش دق _ یلاعتو هناحبس _ هللا نکلو

 .. تانئاکلا عيمج نب درفتم

 لک نسحآ یذلا ٠ محرلا زيزعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع كلذ »

 ةلالس نم هلسن لعج م ٠ نيط نم ناسنإإلا قلخ ًأدبو ٠ هقلح ئش

 )٦( جحا ةروس (۸) . سنإلاو نجلا نم ةاصعلا ادع امف ۱۸7 [

 ) )۷ءارسإالا هروس ] ٤٤ [ ) )۹تلصف ةروس ]١١[
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 عمسلا مكل لعجو هحور نم هيف خفنو هاوس م ۰ نيهم ءام نم

 . ''( نوركشتام اليلق «‹ ةدثفألاو راصبألاو

 نم هقلخ ىلا ةمهلا بساتيام رلعلا نم هملعو « هبهاوم دّدعف
 : اهلجأ

 . '"( ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكثالملل كير لاق ذإو ,

 ۲)١ اهلك ءامسألا مدآ ماعو ۱

 : رمألا اذه ىلع هنيعيام تاودألا نم هل رخسو

 ١° ۲ هنم اعيمج ضرألا یئامو تاومسلا یام مکل رخسو ١

 اهلمخ نم تقفشأ ىتلا ةنامألا لمحل هلك كلذ لالخ نم هأيهو

 : ضرألاو تاواسلا

 نأ نيبأف لابحلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ ,

 «٠ .. ناسنإالا اهلمحو « اهنم نقفشأو اهنلمحم

 : حدک فو مئاد دک ی هلک كلذ نسو - هلک كلذ ى وهو

 ۲ دیک یف ناسنالا انقلح دقل و

 [۷۲] بازحألا ةروس ٦ ۹[ )٠١( ] ةدجسلا ةروس )٠١(

 [4] دلبلا ةروس ]۳٠١[ )٠٠١( ةرقبلا ةروس )١١(

 )١۲( ةرقبلا ةروس ]١[

 )١۳( ةيثاجلا ةروس ]٠۳[
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 ١ هيقالمف احدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإللا اهي اي ٠

 : هتمهم بسانتو هنیوکت بسانت ةدابع هيلع ضرف هلا نإ م
 ىذلا حدكلاو <« هيناعي ىذلا دبكلاو « ةعونتملا هتاقاط بسانت

 نیب اہ صتحخا تلا هبهاوم هتاذ تقولا ف بسانتو «.همزالي

 ةدابع .. اهلمحم ىلا ةنامألاو « ةعساولا هطاشن تالاحو « تانئاكلا
 ىح هتاذ تقولا ی عستتو ‹ قیطیالام هفلکت الو ‹ یش ی هتنعتال

 ‹ توملا ةظل ىلإ فياكتلا ةظحل نم هلك هرمعو هلک هدوجو لمشت

 نول الو رطاحخ الو ةح الو < ىعولا تاظحل نم ةدحإو ةظحل امنع دنت ال
 : طاشنلا ناولأ نم

 كيرشال نيملاعلا بر هل ینامو یایحو یکسنو ینالص نإ : لق ,
 NW هل

 ةالصلا لمشت « ناسنإلا اب فلك ىلا ةدابعلا ىه كلت

 كلذكو .. ةايحلا لك اهعم لمشتو - ةيدبعتلا رئاعشلا ىآ  كسنلاو
 .. ةدابعلا ىنعم - مهلع هللا ناوضر - لوألا ليجلا مهف

 حبصت ثي < ةيدبعتلا رئاعشلا لحاد ىف طق اهورصحب

 تاظحلل اهدحو ىه ةيدبعتلا رئاعشلا ءادأب اف نوموقب ىلا تاظحللا

 ! « ةدابعلا جراح » مهتايح ةيقب نوكتو « ةدابعلا

 )١۱١( قاقشنالا ةروس ]١٦[

 ) )۱۷ماعنألا ةروس ]۱٦۲۔ ١١۳[
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 اإ رئاعشلا نأو <« ةدابع اهلك مہتایح نآ مهسح ىف ناك امنإ

 ىلع هنيعت ىلا ةيحورلا ةقاطلاب ايف ناسنإالا دوزتي « ةزكرم تاظحل ىه

 الافتحا اب نولفتحم اوناك كلذلو < هنم ةبولطملا ةدابعلا ةيقب ءادأ

 ةظحللابو ‹ قيرطلا ىلع هنيعي ىذلا دازلاب رفاسملا لفتح اك « اصاح

 . دازلا ىلع اف لصحم ىلا

 یلعو ادوعقو امایق هللا نورك ذي» : مہر مھفصو اک اوناک

 0 موج

 .. مهاوحأ عيمج ى یآ

 مهرکذ نکی م ‹ باتک نم رٹکآ ی عضوم نم رٹکآ یف انلق اکو
 اذه بناج ىلإ ناك اعإ « بلقلاب رك ذلا درع الو « ناسللاب رك ذلا درحم

 . هلل ةدابعلا حورب ىدي المع كاذو

 ناوضر - مہنع رثؤب وي ملف حباسملاب ةقطقطلا ةقيرط ىلع رك ذلا امأف

 . - مہیلع هللا

 نع ناسنإالا ايف بيغي ىتلا ةيدبعتلا ةولخلا ةقيرط ىلع رك ذلا امأو

 , هر لإ واج نأ لجأ نم اتدلا نع عطقنيو « سوح عقاولا

 نع رثؤي مل اضيأ اذهف . . ضرألا عقاو ف لمعلا نع كلذب عطقنيف

 ..ديرفلا ليا كلذ

 [۱۹۱] نارمع لآ ةروس (۱۸)
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 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر مهان نيملسملا نم موق كلذب مه الو

 : ناخيشلا هاور امف لسو

 هللا لص - هلا لوسر تويب نم تیب ىلإ طهر ةثالث بهذ ,

 اورحخأ الف - ماسو هيلع هللا یلص - هتدابع نع اولاسف - و هلع

 هيلع هللا ىلص - هلا لوسر نم نحن ني : اولاقف . اهولاقت مہنأک

 نأ امآ : مهدحأ لاق ؟رخأت امو هبنذ نم .مدقتام هل رفغ دقو - لسو

 . مانأ الو ليللا موقأف انأ امأ : رحآلا لاقو « رطفأ الو رهدلا موصأف

 ىلص - هللا لوسر عم الف . ءاسنلا جوزتأ الف انآ امآ : ثلاثلا لاقو

 ىلإ هتلاو امأ ؟ اذكو اذك متلق نيذلا منا : لاق - لسو هيلع هلا

 جوزتأو « مانأو موقأو ‹ رطفأو موصأ ىنكلو هل مكدبعأو هتل مك اشحأل

 . « ىم سيلف نس نع بغر نم < ءاسللا

 . امتالام ىتش ىف ةايحلا نوسرامب مهو ةدابعلاب نوموقي اوناك اعإ

 اوناك . ةايحلا تالا تش ىف لمعلا ىه ىركلا مہتدابع تناکو

 هللا ىضري ىذلا عضوملا ىف مه له : مهسفنأ نواف هللا نورک ذب

 هللا اودمح ىضرلا عضوم ىف اوناك نإف ؟ هللا طخسي ايف مآ هنع

 : هيلإ اوباتو هللا اورفغتساإ كلذ ريغ ىلع اوناك نإو

 اورفغتساف هلا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو

 مهو اولعفام ىلع اورصي ملو هللا الإ بونذلا رفغي نمو - مهبونذل
 احم نم یرجت تانجو مہر نم ةرفغم مهۋازج كئلوأ . نوملعي
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 0۹ نيلماعلا رجأ منو . اف نیدلاحخ رابنألا

 هذه ی انم هللا ديرب اذام : مهسفنأ نولأسيف هللا نورك ذی اوناکو
 ناك اذإف ؟ةظحللا هذه ىف انيلع ضورفملا فيلكتلا ام : ىأ ؟ةظحلللا

 ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ىف لتاقيلف» : فيلكتلا

 . هللا ليبس ىف داهجلاب مايقلا ىلإ ايدؤم هلا ركذ ناك "٠ « ةرحنآلاب

 هللا رکذ ناک " « فورعملاب نهورشاعو » : فيلكتلا ناك اذإو

 . تاجوزلا هاجت هللا هب رمأ ىذلا بجاولا اذ مايقلا ىلإ ايدؤم

 ناک " ۾ ارا مكيلهأو مكسفنأ اوق » : فيلكتلا ناك اذإو

 ىابرلا جلا ىلع دالوألاو لهألا ةيبرتب مايقلا ىلإ ايدؤم هللا ركذ

 مهرعاشم هجويو <« ةينابرلا طباوضلاب مهكولس طبضب ىذلا

 . هللا ضربام ىلإ مهاعأو مهراكفأو

 هیلاو هقزر نم اولکو اہک انم یف اوشماف» : فيلكتلا ناك اذإو

 ضرألا بكانم ى یشملا وه هلا رکذ یضتقم ناک " « روشنلا

 ‹ روشنلا.هيلإ هنأل « هللا هلحأ ىذلا لالحلا دودح ىف هللا .قزر ءاغتباو

 . ايندلا ةايحلا ىف اوحرتجا ام ىلع سانلا بساحيف

 یضتقم ناک (  ةضيرف ماعلا بلط» : فيلكتلا ناك اذإو

 ]١[ منرحتلا ةروس (۲۲) [۱۳۹ ۱۳١7 نارمع لآ ةروس (۱۹)
 ]٠١[ كللا ةروس (۲۳) ۷٤[ 7 ءاسلا ةروس )٠٠(

 هجام نبا هجرخا ]٠۹[ )۲٤( ءاسلا ةرؤوس )۲١(
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 ىضتقب ضرألا ةراع لجأ نم علا بلط ىلإ ىعسلا وه هللا ركذ
 هب فرعي ىذلا ىعرشلا معلا وه ملعلا ناك ءاوس « ىنابرلا جملا

 ف اع ماعلا وأ ء هوركملا بودنملاو حابملاو < مارحلاو لالا ناسنإللا

 فام هب هللا رخس ىذلا ىنابرلا ريخستلا قيقحتل « تاقاط نم توكلا

 قامو تاواسلا ام مکل رخسو » : ناسنإلل ضرألاو تاوامسلا

 هلذبي یملع دهجم الإ متال ریخست وهو “  هنم اعیمج ضرألا
 < نوكلا ىف ةقاطلا تارحدمو ةدالا صارخ ىلع فرعتلا ى ناسنإلا

 قق نارمع ىلإ تاقاطلاو تاماخلا لوت یب هلذبب یلدب دهجو

 ةنيرلاو لاملإ كلذ قوف مه ققحم اک < ضرألا ف سانلا تاج اح

 . هللا اهحابأ لا

 ايف مهفصو ىلا تايالا كلت قباسلا لصفلا ى انب ترم دقو

 : تايآلا كلتل ةحضاولا ةلالدلاو « مهر

 تايال راہنلاو ليللا فالتحاو ضرألاو تاوامسلا قلحخ ىف نإ »
 ‹ ممونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نورك ذي نيذلا < بابلألا ىلوأل

 ! الطاب اذه تقلحخام انير < ضرألاو تاوامسلا قلح ىف نورڪفتيو

 دقف رانلا لحخدت نم كنإ ابر .رانلا باذع انقف ! كناحببس

 ناميالل ىداني ايدانم انعم“ اننإ انبر . راصنأ نم نيملاظللامو « هتيزحأ
  انتائيس انع ٌرفكو <« انبونذ انل رفغاف انبر . انماف مكبر اونمآ نأ

 ) )۲١ةيثاحلا ةروس ۱۳7 [
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 موي ارح الو كلسر ىلع انتدعوام انتو اتر .راربألا ص اتفوتو

 عيضأ ال ىنآ : ممر مه باجتساف . داعيلا فلختال كلنإ . ةمايقلا
 نيدلاف . ضعب نم مكضعب ىئنأ وأ ركذ نم مكنم لماع لمع

 ‹ اولتقو اولتاقو « ىليبس ىف اوذوأو < مهراد نم اوجرخأو « اورجاه

 ‹ راہنألا اهتحت نم یرجت تانج ميناحخدألو <« متائيس منع نرفكأل

 ١" ۲ تاإوثلا نسح هدنعغ هللاو . هللا دنع نم ااو

 ركفتلل باجتسا دق هناحبس هللا نأ _ لبق نم انرشأ اک - اہتلالدو

 حقاو ۴ لمع ا هلک |ذه لوت ںی ةعارضلاو ءاعدلاو ريدتلاو

 . ةايحلا

 ےلعت نمو . هللا باتك ىف ةثوثبملا تاجوتلا هذه لثم نمو

 لوألا ليجلا نم نونمؤلا مهف - لسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا
 رئاعشلا ىف رصحنتال ةبولطملا ةدابعلا نأ « هل ةيلاتلا لايجألاو

 . ىذلا قلطنلا ىه اإ - رئاعشلا ىآ - كسنلاو ةالصلا نأ اومهفو

 لب « اهلك ةايحلا لمشت قلا « ةدابعلا ةيقبب موقيل ناسنإالا هنم قلطنب

 ! كلذك تولا

 هنأل لاحلا ةعيبطب ةدابع نوكي نأ نكمال هتاذ دح ىف توملاو

 ۱۹٩٩[ ۱۹۰7 نارمع لآ ةروس (۲۹)
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 یفاممو یایحمو » : یلاعت هلوق ی دوصقملا نکلو . هيف ناسنإلل رایحال

 كرشم ريغ ناسنإلا تومي نأ وه « هل كيرشال « نيملاعلا بر هلل

 - هتوم فف -ناسنإإلا هب نوكي ىذلا ىفدألا دحلا وه كلذو « هتلاب

 ليبس ىف اداهشتسا هتوم نوكي نأ وهف ىلعألا دحلا امأ . هتل ًادباع

 ..ةدابعلا ةف كلتو . . هللا

 ‹ ةلماكتملا ةلماشلا ةدابعلا كلت ءادأب ىأ .. هدحو جهلا اذهو

 نوکيو یاسنالا دوجولا ةباغ ققحتت < توملاو ةاحلا لمشت ىلا

 .. هللا هات ةيولطملا ةدابعلاب  هدهج ردق ہہ ماق دق ناسلاللا

 وأ < «رصاعللا ملسملا سح ىف ابيرغ ىعملا اذه ودېڀ دقلو

 ىلع ةيدبعتلا رئاعشلا ىلإ رظنن نأ لايجأ ذنم اندوعت ذإ دعب « افستعم

 لك ىدآ دقف اهادآ اذإ هنأو ء ملسملا نم ةبولطملا ةدابعلا لك ىه انآ

 ! ديزملاب هبلاطي نأ دحأل دعي ملو « ةدابعلا نم هيلعام

 وه نوكي نأ ىغبنب ةيمالسالا مهافملا ديدحت ىف انعجرم نكلو

 اك ةنسلاو باتكلل ةحيحصلا ةيقيبطتلا ةروصلاو . ةنسلاو باتكلا

 هللا لوسر مه دهش نيذلا - مهلع هتلا ناوضر - لوألا ليحلا اهسرام

 : ةبطاق نورقلا ريخ مهنأب - ملسو هيلع هللا ىلص -

 ١ هیلی یذلا مت ۰ ینرق مکریح ۲ ٣

 ناخيشلا هجرحخآ (۲۷)



 مهتريسم لالخ نيملسملا ىلع ًارطام سيلو .. عجرملا وه اذه

 .. فارحنا وأ روصق نم ةليوطلا ةيعراتلا

 دق رمأ ةليوطلا ةريسملا كلت لالخ فارعالا وأ روصقلا عوقوو

 : مدآ ءانبأ نم رشبلا نم برغتسيال

 ۵ ۲ امزع هل دن ملو ىسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو ,

 لدبكن” نأ - مويلا مالسإللا اهشيعب ىلا ةبرغلا ىن - بجعلا نكلو

 ةروصلا ىه انآ ىلع رصن < ةئطاخ ةروص ةحيحصلا ةروصلاب

 ىه اک ةحيحصلا ةروصلا انيلع ضرعي دحأ ءاج اذإف ..! ةحبحصلا

 انعنتماو « ولغلاب هانم < حلاصلا فلسلا ةربسو ةنسلاو بتاتکلا ٤
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 نجلا قلح دق هللا نأ لبق نم انيب اك - لزنملا باتكلا ىف ءاج

 : هودبعيل الإ ىش ريغل سنأالاو

 "۲ نودبعيل الإ سنإالاو نجلا تقلح امو »

 : فيلاكت سانلا ىلع ضرف  یلاعتو هناحبس - هللا نإ م

J)یذیو اناسحإ ندلاولابو « ايش هب اوکرشنالو هللا اودبعاو  

 ]۱١١[ هط ةروس (۲۸)
 ]١١[ تايراذلا ةروس (۲۹)

۱۸٦ 



 بنحلا راحخلإو ىرقلا ید راحلاو ٤ نيك اسملاو یماتیلاو رقلا

 )0 مکنامآ تکلمامو 1 ليبسلا ناو ُ بنح اب بحاصلاو

 مکح اذإو < "'اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأب هلا نإ ,

 ناك هللا نإ . هب مكظعي اعن هتلا نإ . لدعلاب |وككعت نآ سانلا ن

 ىلوآو لوسرلا اوعيطأو هتلا اوعيطأ اونمآ نيذلا ايآ اي . اريصب اعيمس

 منك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ئش ىف متعزانت نإف . مكنم رمألا
 7 الب وأت نسحأو رخ كلذ .رحخالا مويلاو هللاب تونمۇت

 نمو . ةرخالاب ايندلا ةايلا نورشي نيذلا هللا ليبس» ىف لتاقيلف »
 , " « امظع ارجأ هيتؤن فوسف بلغي وأ لتقيف هللا ليبس ىف لتاقب

 هب نؤبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مم اودعأو »

 .مهملعي هللا ‹ مہنوملعتال مود نم نيرحاو مکودعو هللا ودع

 "۲)۶ نوملظتال منو مكيلإ فوي هللا ليس یف ئش نم اوقفنتامو

 ایش اوھرکت نأ یسف نهومتهرک نإف « فورعملاب نهورشاعو

 . اريك اریخ هيف هللا لعجيو

 [TJ] ءابسلا ةروس (۳۰)

 رارقالا اذه” لمشيو . دحاولا هلل ةيدوبعلاب رارقإلا اهلك تانامألا ةمدقم فو )۳١(
 . كيرشالب هدحو هل ةيدبعتلا رئاعشلا ءادأو . هللا ةينادحوب مزاحلا داقتعالا

 - ,رومألا نم رمأ لك ف هتعیرش مکحتو

 [ ٠٠ ] لافنألا ةروس ٥۹[ )۳١( ۵۸7 ءاسنلا ةروس (۳۲)
 ]١۹[ ءاسنلا ةروس )١( [۷4 ] ءاسلا ةروس (۳۳)

۱۸۷ 



 نم اولکو اہک انم یف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه »

 2 (۳٦)
 (,, هفرر

 . ""( نازيملا اورسختالو طسقلاب نزولا اوميقأو ,

 ةيداصتقالاو ةيعاټجالاو ةيسايسلا فيلاكتلا نم اهربغ تارشعو

 .. ةيقالحخألاو ةيداقتعالاو ةيحورلاو ةيركفلاو

لاکت - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر ضرف اک
 : في

 .TA ةصضب رف ماعلا بلط

 اونسحأف ملتق اذإف . ىش لك ىلع ناسحإلا بتك هلا نإ »

 حریلو هت رفش مكدحأ دحعلو ةحذلا اونسحأف محد اذإو « ةلتقلا

 (A) س اذ

 : لاق ؟ نهامو هللا لوسراي : ليق . تاقبوملا حبسلا اوبنتجا

 لك أو « قحاب الإ هللا مرح ىلا سفنلا لتقو « رحسلاو « هتلاب كرشلا

 تانصحمإ فذقو . فحزلا موي ىلوتلاو « يتيلا لام للك أو « ابرلا

 “ « تانمۇملا تالفاغلا

 ) )۳١كلللا ةروس ٠١7 [

 ]١۹[ نمحرلا ةروس (۴۷)

 هجام نبا هجرحآ (۳۸)

 هجام ناو ىلاسنلاو دواد وبأو ماسم هجرخا (۳۹)

 ماسم هجرخا )٤۰(
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 برشیلف برش اذإو < هنيميب لكأيلف مكدحأ لكأ اذإ »

 “۲ هلاشب برشیو هلاشب لک أي ناطیشلا ناف « هنیمیب

 “۳ « كيلي ام لکو ‹ كنيميب لكو < هللا مس : مالغاي »

 ١ ضيرملا ةدايعب انرمأ . عبس نع اناهنو عيسب هللا لوسر انرمأ ‹

 سطاعلا تيمشتو < زئانحلا عابتاو ٠ رصنو « مقل وأ مسقلا راربإو

 وأ متاوخ نع اناہنو < مالسلا ءاشفإو <« ىعادلا ةباجإو « مولظملا

 نعو « ىسقلا نعو < رثايملا نعو ةضفلاب برش نعو « بهذلاب متت

 قربتسإلاو. ریرحلا سبل والدیباح  ۳“

 نويراوح هتمآ نم هل ناک الإ لبق ةمأ یف هللا هثعب ین نم ام »

 نم فلت اہنإ مم « هرمأب نودتقیو هتنسب نوذحأي « باحصأو

 نف . نورمۇي الام نولعفيو « نولعفي الام نولوقي فولخ مهدعب
 نمو . نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو , نمؤم وهف هديب مهدهاج

 ةبح نام ألا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هبلقب مهدهاج

 2 لدرخ

 ةيداصتقالاو ةيعايجالاو ةيسايسلا فيلاكتلا نم اهريغ تارشعو

 .. ةقالحألاو ةيداقتعالاو ةيحورلاو ةيركفلاو

 ملسم هجرخآ )٤۳( ماسم هجرحأ )٤۱(

 ماسم هجرخأ )٤٤( ملسم هجرخا )٤۲(

۱۸۹ 



 انآ - ىلاعتو هناحبس - هللا نّيب ىلا ةدابعلا نم هلك كلذ حضوم اف
 ؟ سنإلاو نحلا قلحخ نم ةياغلا اهدحو ىه

 ؟ اهجراخ ف مأ ةدابعلا لحاد ىف اهلك فيلاكتلا كلت عقت له

 قتلا ةيركلا ةيالا ف ىعملا ىقتسي فيكف اهجراخ ف تناك اذإو
 ؟ اهاوس یشالو « اهدحسو ةدابعلا ف هلک فیلکتل تلا رصح

 اك اهدحو ةيدبعتلا رثاعشلا ف ةدابعلارصحنت الأ ةهادب  نذإ دبال

 ىنعملا وه ةدابعلا ىنعم نوكب نأو «نيملسملا نم ةرحأتملا لايجألا تنظ

 : ناتيركلا ناتيآلا هلمحت ىذلا عساإولا لماشلا

 كلی رش ال ۰ نیملاعلا بر هل نامو یایعو یکسنو ینالص نإ لق ١
 ٥“ ۲ نيملسملا لوأ انأو ٹرمأ كلذبو « هل

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسرل هجوم نیتبالا یب باطخلا نآ حضاوو

 لوسرل ةيصوصخلا نأو « هئارو نم اهلك ةمألل هجوم هنكلو  ملسو
 ف تسیلو « نيملسلا لوا نوک ی یھ - ملسو هیلع هللا یلص هلل

 الإ هلإ ال هنأ دهشی لسم لکل فیلکت وه یذلا ٠ هتاذ فیلکتلا

 , هللا لوسر ادمح نأو « هللا

 .. هللا اهضرف اك ةدابعلا ىنعم لوألا لايجألا تمهف كلذكو

 ليبس ی داهحلا یف هبجاوب لایجألا كلت ی ملسملا ساسحإ ناك

[1Y [7 ماعنألا ةروس ) ٤۵( 

۱۹۰ 



 . هللا دبعب كانهو هللا دبعي انه , ةالصلا ىف هبجاوب هساسحإك هللا

 _اھدرفع اہم هلك نأل ‹ ىرحألا نع نيتدابعلا ىدحإ ىغتالو

 . هللا اهديري ىلا ةدابعلل لماكلا ىعملا ققحتال

 < ةشحافلا نم هسفن نصع ىكل جاوزلا ةرورضب هساسحإ ناكو

 كرشلا عالتقال دهاجت ىلا ةملسلملا ةمألا رشحت ىلإ ليبسلا ذختي ىكلو

 وه « اهعوبر ف هللا ةعيرش ةماقإو ديحوتلا رشنو <« ضرألا نم
 يساسحإلا عم ةدابعلا ىعم هسح ف ضقانتيالو . ةدابعلا ساسحإ
 _ هللا لوسر مم لاق الو , هللا هحابأ لالح ی تمادام دسحلا ةعتع

 ئیداب اوشهد « ةقدص مكدحأ عم ہضب یو :  ىلسو هيلع هللا ىلص

 نوکب م م هنم ةوهش هجوز أبل ندحأ نإ هللا لوسراي : ٣ ‹«رمألا

 : - ملسو هيلع هللا ىلص - معلا لوسرلا مم نيبف !؟رج أ الع هل

 اهعضو ذإف ؟رزو اهيف هيلع ناک أ مارح یف اهعضو ول تیأرأ» : لاق

 . نوشهدي كلذ دعب اودوعي مل م نمو ““"« رجأ الع هلف لالح یف
 ىغتبي مادام ةدابع مالسإلا ىن وه ىعيبطلا دسحلا طاشن نأ اوملعو

 . هللا رماوأب هيف مزتلیو < هللا هجو هيف

 . ىلعلل هبلطو . قزرلا بلط ف هیعسب ملسملا ساسحإ ناك كلذك
 . ةدابع اهلك .. هحورو هلقعو هدسج طاشن لکو « ضرألل هتراعو

 ملسم هجرخا )٤٩(



 صالخإالا تاذب ا موقي ةدابع , زاحلا ىلع ال ةقيقحلا ىلع ةدابع

 . ةالصلا هب ىدؤي ىذلا

 ٠ هاجتا لك ف تازجنم نم هتققحام ةمألا كلت تققح مث نمو

 اهعالتقاو كرشلا نوصح كد ىلع ردقتل ةمألا كلت تناك امو

 . خيراتلا ى امه ليثمال ىلا ةعرسلا هذه لثعو « ةلوهسلا هذه لثع

 ملاع ىف اهنزربآ یتلا ةعيفرلا للا كلت زاربإ ىلع ردقتل تناکامو
 ء لماعتلا ةفاظنو ٠ ضرألا ى ىتابرلا لدعلا ةماقإ نم « عقاولا

 لاتقلا ناديم ىف ةذفلا ةلوطبلاو « سفنلا ةعاجشو « قيثاوملاب ءاغولاو

 ۰ ءاوس سلا نادمو

 اهتكرحالو « همخضلا ةيملعلا اتكرح ءاشنإ ىلع ردقتل تناك امو

 اذه الول ‹ هنم ءىش ىلع الو « هلک كلذ ىلع ردقتل تناک ام
 هللا قلحخ ىلا ةدابعلاب موقت هلك كلذ ف انأب ادل قيمعلا ساسحإللا

 ..ةالصلا هب ىدؤت ىلا سحلا تاذب هب موقتو < اهلجأ نم ناسنإلا
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 هدوجو ةياغ ققحيل هبر ملسملا دبعي نأ ىغبني نذإ ةروص ىأ ىلع

 ؟ هدوحو ةباغ اف رصحو ‹ اهلجأ نم هتلا هقلح ىلا

1۹۲ 



 .. العو لج هدیحوتب ءدب یذ ئداب هدبعب

 ةيبوبرلاب درفتملا - هناحبس وه الإ هلإ ال هنأب رارقإلاب ىأ

 : هلاعفأو هتافصو هئامسأ ىن درفتملا ٠ ةيهولألاو

 . "۲ تلا الإ هل ال هنآ ماعاف

 ٣ « ایش هب اوکرشتالو هللا اودبعاو »

 اتايضتقم امن  قباسلا لصفلا ىف انفلسأ اك -ىلوألا ةدابعلا هذهو

 رمألا ىهتنيو ناسللاب قطنت ةملك درع تسيلو < ا الإ متال ىلا

 نم دنس ريغب سانلل اجرإالا ركفلا معز اک . « ةناخلا ددست »و

 , لسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس الو هللا باتك

 ع ! هلک مالسالا یه - لبق نم انب رم اک - اہتایضتقمو

 لصأب قلعتيام اتایضتقم نم .. «مازلإالا» ةجرد فف فالتحلا

 رثاعشلاب هجوتلاو - كيرش الب هللا ةينادحوب داقتعالاك _ ناعالا

 - كيرش الب اهدحو هتعيرش يكحتو . كيرشالب هدحو هيلإ ةيدبعتلا

 وهو نامي الا لاكب قلعتيام اہنمو < هب الإ انمؤم دبعلا نوكيال اذهف

 الف هللا اهضرف ىلا فيلاكتلا ةيقبو < هلا الإ هلإ ال تامقالحأ

 , “هب الإ نامإالا لماك دبعلا نوكب

 )٤۷( دمحش ةروس ]۱۹[

 ءاسلا ة روس (؟۸) [ ۳)

 )٤۹( قباسلا لصفملا حجار ,

۹۳ 



 ء هللا الإ هلإ الب رارقإالا دعب اهعضوم ىف ةيدبعتلا رئاعشلا ىنأت مت
 هللا دنع نم ءاجام لكب رارقإالا - لوقلا انفلسأ اك - ىعي ىذلا

 .. هب مازتلالاو

 ةجحل ةيدبعتلا رئاعشلاب ةرهاظ ةوافح مالسإلا ىتحا دقو

 -انیب اک یھو هللا اددجتمو ام اد اطہر بلقلا طبرت تلا یھف « ةرهاظ

 . قيرطلا ةيقب ىلع هنيعي ىذلا د ازلاب ناسنإالا امف دوزتي ىلا دورتلا تاطح

 اهالوأ تلا ةصاخلا ةيمهألاب امناد -نوملسملا سحأ دقو

 لايجألا نكلو . اميلع اوزكرو اه اولفتحاف « رئاعشلا هذهن مالسرالا

 . كوسلا

 ىف اهلك ةبولطملا ةدابعلا رصح وه _رطحألاو - لوألا ًأطخلا ناكو
 , ةيدبعتلا رئاعشلا

 لحب هللا الإ هلإ ال حارخإ ىطاخلا روصتلا اذه ىلع بترت دقو

 ةدابعلا تحبصأف « ةدابعلا ةرئاد نم ةيكولسلاو ةيداقتعالا انايضتقم

 ! هللا الإ هل الب ًادہت الو « ةالصلاب - سانلا سح یف - ًادبت

 هلا نلف . « حا>اطصا 1 ةضق رمألا لوأ ىف ةقرفتلا ًادیم ناک دقلو

 ةقرفتلا هذه ةروطحخ عمو « تادابع » رئاعشلاو « « ةديقع » هللا الإ

 نيب ةيحالطصالا ةقرفتلا ةروطخك -ايتاد ىف ةيحالطصالا
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 ٤ رثألا دودحع ناک رطخا نف ١ )_ « تالماعملا ر و « تادابعلا »

 تلزن ىذلا یقيقحلا اهانعم ذحؤت « ةديقعلا » تناك نيح رمأللا ئداب

 ةيبوبرلا ديحوت وهو « حلاصلا فلسلا همهفو < هللا دنع نم هب

 ىف كلذ هيضتقيامو « تافصلاو ءامسألا ديحوتو ةيهولألا ديحوتو
 ركفلا لمع نيح امأف .. اكولسو اركفو اداقتعا ناسنالا ةايح

 ىلا امنومضم نم اهغارفإو ‹ ديحوتلا ةديقع لازتحخا ىلع ىلاجرإللا
 رارقإالاو < ةرخألا ىف ةاجنلل قيدصتلا درع ىف اهرصحو <« هلك

 « ةدابعلا ر نم مخاض بناج صلقت دقف .. ايندلا ىف ةاجنلل ىظفللا

 ول ىح - ام قابلا حبصأو « دابعلا ىلع هللا اهضرتفا ىتلا ةيقيقحلا
 ةدابعلل ىقيقحلا ىعملا ىوي نأ نع ارصاق -ةروص لمكأ ىلع ىا
 : هناحبس اہنع لاقو « اهلجأ نم قالا هللا لح ىلا

 ° ( نودبعیل الإ سنإللاو نحلا تقلحامو ,

 م تادابعلا٫,و « ةديقعلا», نيب ايحالطصا اقيرفت مالسإلا ءاملع قرف )٠٠(

 نأ مهسح ف ناک نكلو . ةصصحت ١ ةيملع» تايضتقل « تالماعملا "و

 _ اهدرفع اہم ةدحاو ىأ نأو : اہم ئ ىلع رصتقیالو . اهلك اهلمشب « نيدلا

 مازتلالل سانلا ىلع اضورقم هنوك ىف وأ . هلماکتو هلومش ف ءاوس نیدلا لمنال

 ةقرفتلا هذه ترثأ ةيعراتلا ةريسملا لالخ لخلختلا ثدح نيح نكلو . . ذيفنتلاو

 ءادأ ىلع « ةدابعلا » موهفم رصتقا نيح . سانلا مهافم ف ايس ارثأت ةيحسالطصالا

 . تالماعملاو ةديقعلا اهنم تجرحخو . بسحف ةيدبعتلا رئاعشلا
 )٥١( تايراذلا ةروس ]٥١٦[



 نآأو ! ةروطخلا هذ سيل رمألا نأ ةلهو لوأل ودبي دقو

 -رئاعشلا ءادأ وه ةدابعلا موهفم نأ ىلع اوحلطصا نإو _ نيملسلملا

 لوألا مالسإلا نكر اولفغأ دق مهسفنأ ةليحد ىف اونوكي نأ نكمل

 ! نيتداهشلاب رارقإالا وهو

 ةروطحن دكؤت « رصاعلا ماسملا » ةايح ىف ةعقاولا ةقيقحلإ نكلو

 ..رمألا

 ةيدوبعلاب رارقإالاب ًأدبت امنو . ةدابعلل حيحص كاردإ دجوي نيحف

 . جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا لبق . كيرش نود هدحو هتل

 ىهو « رصاعملا ىلسملا » ةايح ف مويلا ةمناقلا ةرهاظلا دجوت نأ نكمل

 ةيدبعتلا رئاعشلا ىد اذإ ناسنإلا نأ نودقتعي رشبلا نم نييالم دوجو

 ةعيرش ريغ ةعيرش ىلإ ايضار مكاحت ولو « ناعإالا لماك نمؤم وهف

 ةلصفنم ىه اك ةدابعلا نع امامت ةلصفنم مكاحتلا ةيضق نأو « هللا

 : لاق لسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأل .. نالا نع امامت

 ركذف ! "< نامبإالاب هل اودهشاف دجاسملا داتعي لجرلا عیار اذإ

 !! هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا رك ذي ملو دجاسملا دايتعا ثيدحلا ىف

 .. اهلك قح ةتباثلا - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوقأو

 ةقب نع اعطقنم ناعالا ثيداحأ نم نعم ثيدحم ءازتجأالا نكلو

 لکو فيعض هدنس نإ : ینابلألا لاق , یمرادلاو دمحأو هجام نباو یذمرتلا هجرحآ (۲)

 . ۱۸٤/١ «ريغصلا عماحلا فيعض ١ هباتك رظنا , كلذك هقرط



 نأ نكعال « هضقاون ددحت وأ ناعإللا ةقيقح ددحت ىلا ثيداحألا

 لوسر بلطي نأ ةهادب لقعي لهف الإو .. حيحص كاردإ ىلإ ىدؤي

 حص نإ ناإلاب لجرل ةداهشلا - لسو هيلع هللا ىلص - هلل

 كرش ىف اعقاو لجرلا ناك اذإ « دجاسملا داتعي هنأ درحم ( ثيدحلا

 !؟ ناميإالا لصأ ضقنيو « اهساسأ نم هللا الإ هلإ ال ضقني حيرص

 ةعيرش ىلإ مكاحتلا اهتارضتقم نمو - هللا الإ هلإ الب رارقإالا سيل
 مل نإو ةالصلا ةماقإو دجاسملا دايتعإ لبق ناميإلل امزال اطرش - هللا

 نيدلا نم مولعلا نم هنأل « ركذلا فنآلا ثيدحلا ىف كلذ رك ذي

 هيلع هلا ىلص - لوسرلل ىرخأ ثيداحأ هتنيب ىذلا « ةرورضلاب
 ؟ هللا باتك نم تاكحلا تابآلا هتنسب اک  ملسو

 -هنع هللا ىضر ركب وبآ مهلتاق نيذلا نودترملا ناک دقلو

 دحأ مم دهشي مل كلذ حمو « دجاسملا نوداتعيو ةالصلا نوميقي

 نم دحاو مكح نع ءاوضرعأ مہنأل اوبروحو اولتوق لب ! نامإالا
 نم فيكف .. ماكحألا ةيقبل - مهذيفنتو - مهرارقإ عم « هللا ماكحأ
 مکح ريغ مکح ىلع نیضار نولبقیو « هلک هللا مکح نع نوضرعی
 ! ؟ هللا

 نع هلا ةعيرش ريغ ىلإ مكاحتلا نأ نولهجم دق مويلا سانلاو
 نأ ديرنامو .نايإلا لصأ ضقني مالسإلا نع دادترا وه ةدارإو اضر
 مه لهو « سانلا نم ليحلا اذه ىلع مكحلا ةيضق ىف لحدن

1۹۷ 



 ايف ضوخت ال ةيضق كلتف « نيروذعم ريغ مآ مهلهجب نوروذعم
 . “" باتكلا اذه ريغ ىف اهانيب یتلا بابسألل الصأ

 .. نايبلا ضرعم ىف نالا انكلو

 ‹ ةدابعلا ةرئاد نم - اممايضتقمو - هللا الإ هلإ ال جارحخإ نإ

 ثدحأ دق «رئاعشلا ىف رصحنتو « رئاعشلاب ًأادبت ةدابعلا نأ مهوتو

 . مالسإ اهعم ےقتسیال رصاعملا إ ةاح ىف ةمخحض تالالتحا

 ةايح حيحصتل اعم كولسلا فو روصتلا ىف اهحيحصت نم دبالو

 -اوحبصأو <« ايف اوطقس ىلا ةدهولا نم سانلا حارخإو « نيملسللا

 . ليسلا ءاثغك ءاثغ اذه مهطوقس ببس
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 رثاعشلا ىف ترصحنا نيح ةدابعلا موهفم نم جرحام نيب نم ناكو
 فس إثمتملا' ىسايسلا لمعلاب اعد ۾ هعاون ا ا ) لمعلا » ةيدبعتلا

 هيمنو فورعملاب هرمأو < هل حصنلا ميدقتو « مكاحلا ىلع ةمألا ةباقر
 اك ىفابرلا لدعلا قبطيو « هتعيرشو هللا رمأ ىلع ىقتسيل ركنملا نع
 : هدابع ىلع اهم هللا نم ىلا مالسإالا ةمعنب عمتحما عتمتيف « هللا هرمأ

 تیصضرو ‹« تمعن مكيلع تمعأو ْ مکنید مكل تلمكأ مولا ١

 ۹ ۲ اند مالسرالا مکل

 انعقاو , باتك نم ٤۳۹٩۹ ٠٠٤4 ص ۲ ساللا ىلع مکحلا ةيضق ١ تئش نإ ارقا (ه۳)
 [ ٣ ] ةدئالا ةروس ( )٠٤ , «رصاعملا
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 : هنأش لج ىلاعت لوقب

 رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هلا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهمأ اي »

 لونمؤت ننک نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ئش ف معزانت ناف . مکنم

 ٥ الب وات نسحأو ربح كلذ .رحخألا مويلاو للاب

 : ملسو هيلع هللا ىلص لوقيو

 نويراوح هتمأ نم هل ناك الإ لبق ةمأ یف هللا هٹعب ین نمام ,

 نم فلخحت اہل م . هرمأب نودتقیو هتنسب نوذحأي . باحصأو

 نش . نورمي الام نولعفيو « نولعفي الام نولوقي فولخ مهدعب
 نمو « نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو . نمؤم وهف هديب مهدهاج

 ةبح نايالا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هباقب مهدهاج
 7 لد رحل

 هللا : مسلما عمتحما ىف ةطلسلا ردصم ةيركلا ةيالا ددحتف

 وأ رمأ لك ىف ةقلطم ةعاط لوسرلا ةعاطو هتيا ةعاطب رمأتو , هلوسرو
 م .- ىلسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنس ىف وآ هللا باتک یف ءاج یہ
 هللا ةعاطك ةقلطم الو < اهتاذب ةمناقال رمألا ىلوأ ةعاطب ةيآلا رمأت

 هب اورم ايف ىأ « لوسرلاو هللا ةعاط ىلع ةفوطعم نكلو « هلوسرو
 ىف قولخل ةعاطال هنأ ذإ « لوسرلاو هللا دنع نم ءاج ال فلاخع ريغ

 )٠١( ءاسلا ةروس ] ٥۹ [

 ماسم هجرحخا )٥٩(
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 ۷° ۲ فورعملا ىن ةعاطلا اعإ » : قلاخلا ةيصعم

 ضرعي عازن ىأ ىف نوملسملا هيلإ عجري ىذلا عجرملا ةيآلا نيبت مث
 اذه ةيالا طبرت اک ۽ عجرملا اذه ريغ دحأ الو . لوسرلاو هتلا : مه

 نايالاب ‹ ضرعي عازن ىأ ىف لوسرلاو هللا ىلإ عوجرلا وهو <« رمألا

 ةيضقلا حبصت اذكهو .ةرشابم ةديقعلاب ىأ « رحتآلا مويلاو هللا
 حجري ىذلا عجرملاو « ةطلسلا ردصم ديدحت ىهو ىركلا ةيسايسلا

 هياع موقت ىذلا لصألاب ةطبترم ةيديقع ةيضق « عازنلا ةلاح ىف هيلإ

 . هللا لوسر دمحم < هللا الإ هلإ ال : وهو « اهلك ةديقعلا

 ةفلاخم حقت نيح ةمألا كولس ددحيف هاندروأ ىذلا ثيدحلا امأ

 ناسللاب وأ ديلاب ةدهاحلإ بجوتست ةفلاخلا كلت نأ ررقيف « هتلا مکی

 وهو <« اهلك رومألا هيلإ درت ىذلا لصألا ىلإ رومألا درل بلقلاب وأ

 طبریو . - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر دنع نمو هللا دنع. نم ءاجام

 تاب ايفن ناعإالا ىننب كلذو « ناميإلا ةيضقب ارشابم اطبر كولسلا اذه
 ثالثلا تاجردلا نم ةجردب اهتدهاجع موقيالو ةفلاحلا ىري نمع

 : .مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ذإ ٠ بلقلاب ةيهاركلا اهاندأو

 . « لدرحخ ةبح ناعإالا نم كلذ ءارو سيلو »

 نم |ءزجو ةدشقعلا نم |ءزج « یيسایسلا لمعلا ) حبصي اذکھو

 ىهو ةمألا تمهف اذكهو . كلتالو ةرئادلا هذه جراحال « ةدابعلا

 ناخيشلا هجرحآ (ه۷ر
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 كل عمال : هتیعر نم دحاو هل لوقيف نع هللا ضر -رمع عجارت

 ترتثا ىذلا دربلا اذه كل نيأ نم انل نيبت ىح ةعاطالو انيلع مويلأ

 دقل : روهملا ف ةالاغملا مدعب رمآ نيح هتيعر نم ةأرما هل لوقتو ! هب
 قيضت تنآو « اراطنق نهادحإ عيتاو » : لوق هللا ! اعساو ترجح

 ! ةأرما تباصأو رمع ًاطحخأ : لوقيف !؟ سانلا ىلع

 ةمألا ةايح ىف نويومألا هأدب ىذلا ىسايسلا دادبتسالا نكلو

 نم ىجيردتلا تلفتلا هيلإ افاضم < ركبم تقو ذنم ةيمالسالا

 < ةمألا ةايح ىف ةنيعم فورظ اأشنأ ىلا ةيفوصلاو « فيلاكتلا

  ةنجلا سانلا هب لخدي ىذلا - ناميإالا رصح ىذلا ىناجرإللا ركفلاو

 ف ةدابعلا ترصح ةعمتحم لماوعلا هذه لك .. رارقإلاو قتيدصتلا ىف

 سح ف مالسإالا حبصأو « بسحف ةيدبعتلا رئاعشلا ىب سانلا سح

 ‹ هدرفع ناسنإ لك ا موقي ةيدرف ةسرامم نوكي نأ ىلإ برقأ سانلا

 زربأ وهو « ىمالسإلا « ىسايسلا لمعلا ر ةسرام نع سائلا دعب نيح

 هلجأ نم تقحتسا ىذلا وهو .رومألا نم ةملسملا ةعاجلا هب موقتام

 . سانلل تجرخأ ةمأ ريح انب امه هللا فصو

 نع نوهنتو فورعم اب نورمأت . سانل تجرحخأ ةمأ ريح ملک ١

 )٩۸( ۲ هللاي نونمۇتو . ركنملا

 لوأ تلخلخت ةدابعلا ةرئاد نم ىسايسلا لمعلا حرحخ نیحو

 ۲۱۹١ ] تارمع لآ ةروس ( ۵۸)



 امات ضقنت مل تناك نإو - مكحلا ةورع مالسإالا یرع نم ةورع

 ىلإ نومك احتي ىمالسإلا عمتحلا ىن سانلا ىتب دقف « رمألا ادبم ىف

 . ذيفنتلا ةبجاو الو ةعاطلا ةبجاو ةعيرش اهريغ نوريال <« هللا ةعي رش

 لعجت ملاظمو ماكحلا نم روج هللا ةعيرش ىكحت بحص نكلو
 نورق ترمو .. حلاصلا فلسلا هذفنو هللا هبجوأ اك لماك ر بغ قيبطتلا

 ا كلت تضقن ىح مظلاو روح اب بوحصلملا ےکحتتلا اذه نم

 الصأ مكحلا نع هللا ةعيرش تيحن نيح ثيدحلا رصعلا ىف امامت

 لاق اک اضقن مالسإلا ىرع لوأ تناکف « رشبلا عئارش اہ تلدبتساو

 اذه ىرع نضقنتل : - ىلسو هيلع هللا ىلص - قودصلا قداصلا

 ١ ۲ ةالصلا اضقن اهرحلآو < کا ق امطوأف <« ةورع ةورع نيدلا

 لمعلا تجرح أ یلاو اہل لإ انشا لا لماوعلا دوجو حو

 ف راسحالا فقب نأ عقوتملا س نڪي . ةدابعلا ةرئاد نم یسايسلا

 نأ عقوتملا ناك 1 كحلا اذه دنع ةدابعلا موهفمو ةديقعلا موهفم

 نم اغ ردت تج رحخاف 4 لمعلا عاونآ ةف ی اردت راسحالا یرسد

 ‹ نولمعي اودوعي مل سانلا نأ ىنعم ال < ةدابعلا ةرئادو نامي الا ةرئاد

 هقلح دقو <« ايندلا ةايحلا ىف لمعلا نع فكي نأ نكمل ناسنالاف

 : ايف مثادلا حدكلل هللا

 (٠ هيقالف احدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اأ اي

 ]١[ قاقشنالا ةروس )٠( دمحأ هجرحأ (۹)
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 نع سانلا سح ىف لصفنا ايندلا ةايحلا ىف لمعلا نأ ىع امنإ

 ةرئاد نعو <« رارقإلاو قيدصتلا ى هذه ترصعنا نيح نامعالا ةرئاد

 ىزخأ ةزيكر لمعلل راصف .. رئاعشلا ىف هذه ترصحا نيح ةدابعلا

 ىه وأ «كلللاو ءانتقالا ىه وأ .بسكلا ىه نكتل «ةدابعلا ريغ
 عفاد ىأ وأ ..ىونعملا عاتملا وأ ىسحلا عاملا ىه وأ «ةرطيسلاو ةبلغلا

 بتر ری لمعلاو جاتنلل ناسنإإلا عفدت ىلا « ةيتاذلا » عفاودلا نم

 نيح هنأ ناسنإلا سح ىف راصو .. هيلإ دبعتلا وأ هللاب نا الاب

 . ةدابعلا نع عطقنب « لمعي » نيحو ٠ لمعلا نع عطقني « دبعي »

 ةعاس : طبار ايب طبريال امامت ناتاصفنم ناتعاس هل تراصو

 ةدابعلاو لمعلا جراح ةثلاث ةعاس نع الضف < ةدابعلا ةعاسو لمعلا

 تراصف  !ءیربریغ وأ ائیرب - حیورتلا وأ وھللا ةعاس یھ ۔ اعیمج

 « ةلفقم »  ىرحألا نع ةلصفنم ثالثلا رئاودلا هذه نم ةدحاو لك

 جورخلاب الإ اهم ةدحاو ىأ ىلإ لصي ناسنإالا دعي ملو « اهيفام ىلع

 ! نييرحألا نيترئادلا نم

 n ب و

 هيلع هللا للص هللا لوسر هابر ىذلا لوألا ليلا نکي .

 لايجألا هيلإ تفرحلا ىذلا هئاشلا وحنلا اذه ىلع رمألا مهفي - مسو

 . ةدابع انآ لع اهلك ةايحلا مهي انمدق اک ناک اإ . ةرحأتملا

 حيورتلا ةظحل لمشتو . هلك لمعلا لمشتو كسلاو ةالصلا لمشت

۳ 



 ىلا ةدابعلا ةرئاد نم جراح اهلك ناسنالا ةايح ى یش الف . كلذک

 ةعاس یھ اعإو ضرألا هله ىلع یاسناللا دوجولا ةباغ اف رصحلت

 تفلتخا نإو ةدابع اهلك . ةدابعلا نم ةفلتخ عاونأ ىب ةعاس دعب

 . اتاقاطنو ابتالاحو اهعاونأ

 . ةدابع كسللاو ةالصلا

 يداصتقا و ايعاتجا و اسايس احدک ناک ءاوس « ةدابع حدکلاو

 . خلا .. ايملع وأ ايركف وأ

 . ةدابع لعنالو لكتال ىكل بولقلا نع حيورتلاو

 . نايب ىلإ جاتحم ال حضاإو امف ةدابعلا رمأف كسنلإو ةالصلا امأف

 هابر ىذلا ليجلل امامت احضاو هيف رمألا ناك دقف حدكلا امأو

 نورك ذي اوناك نيذلا . هنيع ىلع - اسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 . لبق نم هيلإ انرشأ ىذلا وحنلا ىلع < ممونج ىلعو ادوعقو امايق هللا

 ةادلا ةدابعلا وه  ةاحلا حقاو ف لمعلا وهو - حدكلا ٹاک

 دازلا كلذب - ا مايقلا لجأ نم - دوزتب قتلاو « ملسملا اهب موقي ىلا

 لع اپس موقعي نح « ةيدبعتلا رئاعشلا هابإ هحنعم ىذلا قبمعلا ىحیورلا

 عوشخلاو « هيلإ درجتلاو « هللا لإ صرولخللا نم <« ةا اتروص

 . تابحخإالاو ةيشخلاو

 : نييسيئر نيرمأ ىف لمت حدكلا كلذ ىف ةدابعلا تناكو



 هوتل لوحتي م نمو < هللا لزنأ ام هيف مازتلالاو « هللا ىلإ هب هجوتلا

 . هللا دنع نم باوثلا الع قحتسيو < هللا ىلإ اس برقتي ةدابع ىلإ

 هيلع هللا لص _ هلا لوسر نآ نوري اوناک دقف حیورتلا امأو

 ت طسہتيو « هلهأ ىلع رورسلا لخديو هجاوزآ بعادي - ماسو

 وأ ناتسب ى ةساج ىلإ مهحصيو -مہيلع هلا ناوضر_ هباحصأ
 .. ةيسورفلا ىب تايرابم هيدي نيب ماقتو « ةنيدملا جراخ ىلإ ةضاير

 ريغ ى مہولق نع لللاو للكلا ولجيام ىلإ مههجويو مهوعدي ناكو
 حيورتلا نأ نورعشتسي اوناكف « تابجاإولا ىلع ىغطي قارغتسا الو متأم

 - ءابعألاب ةظتكلا مهفورظ هب حمست نيح- ةروصلا هذه ىلع
 ..اهراطإ ىف لحاد وهف م نمو « الع نيعمو ةدابعلل طشنم

 طاشن لمشت ةدابع .. ةدابع ىف اهلك ةايحلإ نوضقي اذكهو

 هلک اذه مادام <« هلک دسحلا طاشنو < هلک لقعلا طاشنو . هلک حورلا
 هتاذ تقولا ىف ىهو .. هللا لزنأ اع هيف امّرتلمو . هللا ىلإ هب ًاهُجوتم
 هطاشن ذحأت األ « هب هل ةقاط الام هفلكت الو ناسنالا تنعتال ةدابع

 هلوحتف « هتاذ هنیوکت مکح هنع ردصی نا نکی یذلا . یعیبطلا

 ههجوت ىلا . تقولا تاذ ىف ةقيمعلا ةطيسبلا ةسمللا كلتب ةدابع ىلإ

 . هلا ةاضرم هب ىغتبتو . هللا ىلإ

 لماشلا موهفملا .. هللا هلزنأ اك ةدابعلل حبحصلا موهفملا وه اذهو



 نيملاعلا بر هلل « یلاممو یایحعو « یکسنو الص نإ : لق

 ۲ .. هل كيرشال
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 نم لوألا ليلا همهف ىذلا مهفلا اذه ىلع رمألا ناك نيحو

 كاته نکت - ملسو هلع هللا لص _ هلوسر ےلعت نمو هللا بتاتک

 دعب ةعاس ىرحألا ىلإ ةدحاو نم لقتني ماسملا ةايح ىف ةقلخم رثاود

 ملسملا جرحي تاعاسلا نم ةعاس درع « ةدابعلا ر نکت مو ., ةعاأبس

 ناسنإالا لقتني « ةلماش ةعساو ةرئاد لانه تناك اعإ .. اهريغ ىلإ اہنم

 مثاق لاوحألا عيمج ىف وهو ‹ طاشن ىلإ طاشن نم امناوج فلتخ یف

 : هللا دبعي اهلحاد ىف كرحتم وأ

 . مہونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نورك ذي »

 اع] .. هنم مهریغ ینعیو « هب نودرفتب مہنم اعوطت كلذ نکی ملو

 < اه ةححصلا ةسرا لاو <« ةدابعلل حيحصلا مهفلا وه ناک

 ةدابجلا لومش وهو « كرتشملا رهوحلا اذه یال مهيب ايف نولضافتي

 منم لك دهتجي ىذلا ردقلا ى نولضافتي اعإ « مهطاشن نإولآ لكل

 . هللا مهقفويام رادقع <« ةدابعلا تالاع ىش ىف هقيقحت ف

 ىه اهرابتعابال « انلق اك ةغلاب ةوافح منم ىقلت رئاعشلا تناكو

(1Y) (. 

 )٦۱( ماعنألا ةروس ]۱۹۲- ١١۳[

 )٦۲( نارمع لآ ةروس ]۱۹۱[
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 < مهرعاشم لكو <« مهتانادجو لك ايف اوّبصيف دحوألا ةدابعلا لاحن
 اهنأل اعإ .. هلل ميتابخإو مهعوشحخ لكو « ىحورلا مهروضح لكو
 اف دوزتي ىلا « دورتلا تاطحع _ ةقيقحلا ى یه اک  مھسح ف
 ةيقبب مايقلل ةقاطلا ددجي ىذلا عبنلا وأ .. قيرطلا ةيقبل دازلاب ناسنإلا

 رفاسملا نوكي داك وأ دازلا دفن الكو .. ناسنإلا ىلع ةضورفملا ةدابعلا

 .. ديدحلا رإوشملل ايف دوزتي ةيلاتلا ةطحملا ىلإ ىنآ دق

 مايصلاو . ةليللاو مويلا ىى تارم سمح رركتي ىموي داز ةالصلا

 نم ناسنإالا هيف بلقتی الماك ارهش قرغتسی عّمحح زکرم یونس داز

 ايف رهطتي ةيونس ,ےساوم وآ مسوم ةاكزلاو . ةدابع ىلإ ةدابع ىلإ ةدابع

 مسوم حلاو . ىداماو یحورلا ءاطعلإ سراممو < حشلا نم ناسنإإلا

 ىلع لبقيو <« هلك لئازلا ضرألا عاتم نم ناسنإلا هيف درجتي رمعلا ىف

 .. قيرطلا لك لمشت ةدابعلاو .. قيرطلا ةيقبل .. داز اهلكو .. هللا

 هللا ناوضر - ةباحصلا كولس نم جذاغفلا ضعب ىف رظتنلو

 ىف ةدابعلا لومش ىهو <« ةقيقدلا ةقيمعلا ةقيقحلا هذه كردنل  مهلع

 تاظحل نم ةظحل لكو < روعش لكو ركف لكو لمع لكل مهسح
 رئاعشلا ایف ىدؤت تلا یھ ةنيعم تاظحل ىلع اهراصتقا مدعو « رمعلا

 .. ةيدبعتلا

 - لسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هاطعأ ىذلا یارعألا اذه ذح
 نأ ىلع كتعبتا ىنكلو !كتعبتإ اذه ىلعام : لاقف مئانغلا نم همسق
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 ةنحلا لحدأف تومأف مهسب _ هقلح ىلإ راشأو - انهاه ىلإ ىمرأ

 . " كقدصي هلا قدصت نإ : لاقف

 ىدڑی اتظحل ی ناکامو ! ؟ كلذ لعفي وهو ةدابعلا ةت ىف نكي ملأ

 ةيسانملا ى « ةمئاقلا ةظحللا ةدابع ىدؤب ناك امنإ ! رئاعشلا نم ةرعش

 ! ءادألا ىف ةمقلا ىوتسم ىلع ايدؤيو « ةمناقلا

 هللا لوسر تلأسف « فشكتتف عرصت تناك ىتلا ةأرملا هذه ذحو

 تربص تئش نإ : اه لاقف , ءافشلاب اه وعدي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص -

 : تلاق . كيفاعي نأ لجو زع _ هللا توعد تشش نإو « ةنحلا كلو

 .. اه اعدف ‹« فشكتأ الأ هللا عداف « فشكتأ ىف : تلاق ! رصأ

 اهتظحل ىف تناك امو !؟ كلذ لوقت ىهو ةدابعلا ةق ىن نكت 1

 ٠ ةعاقلا ةظحللا ةدابع ىدؤت تناك امنإ ! رئاعشلا نم ةريعش ىدۇت

ملا ىلع - هنع هللا ىضر -رمع ماق نيح ىسرافلا نالس ذحو
 ربن

 مويلا كل عمسال :نالس هل لاقف « اوعيطأو اوعم“ا « سانلا اأ :لوقب

 انل نیبت یح : لاق ؟هلو - بضغی ملو رمع لاقف ! ةعاطالو انلع

 ىدانو « رمع بضغي ملف ! هب تزتئا ىذلا دربلا اذه كل نيأ نم

 ترتثئا ىذلا درلا اذه ! هتلا كتدشن : هل لاقف رمع نب هللا دبع هنبا

 اسلا هجرحخا (۳)
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 ! عطنو عمسن ! رم نآلا : نالس لاق .. ! ن : لاق ؟ كلدرب وه هب

 (ہنم لک یدؤی ناک اغنإ ؟ رثاعشلا نم ةریعش ید اہیأ ناک لھ
 نايرج نم دكاتلل مك احلا ىاعأ ىلع ةباقرلاب هتلا دبعتي نالس ! ةدابع

 نم بضخغيال اتق ىف ةدابعلا حورب رمعو <« هار ىنابرلا لدعلا
 ! شالا نم دئاز رتم ىلع هل ةيعرلا ةلءاس٠

 هرقف وكشي نأ لجرلا مه ذإ « هتأرماو ريقفلا لجرلا اذه ذحو

 ‹ هتقاف هنع بهذیام هيطعيل لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلإ

 مجحيف ! ؟ لسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىل هللا وکشتا : هتآرما هل لوقتف

 ! ربصيو لجرلا

 ! ؟ ةدابعلا نم ةمقلا فو ؟ ةدابع ةظح هذه نكت 1

 هتلجعأف « تارت هدي فو لاتقلل جرح ىذلاإ لجرلا اذه ذحو

 تیقب نل : لوقی وهو هدي نم تارقلا یمرف ‹ ربصي ملف ةنجأ حير
 !! لوطي رمأل هنإ هذه نم یھنآ تح

 ةدابع تاظحل نكت مل نإ .. ةقئافلا تاظحللا هذه ىس فيك

 ! + ةدابعلا نم ةمقلا للعأ ف

 .. مہر نودبعي - مہلع هللا ناوضر - ةباحصلا ناك كلذك

 .. كسنلاو ةالصلاب هنودبعب



 .. لمعلاب هنودبعيو

 .. بولقلا

 < رئاعشلاو كسنلاو ةالصلا ىلع ةدابعلا رصتقت نأ نيب ريبك قرفو

 لقنتي « ةدابع اهلك نوكت نأ نيبو « حيورلاو لمعلا اهنم جرخيو

 نم ةعاس ىأ ىف جرخمال هنكلو « ةعاس دعب ةعاس اهنيب امف ناسنإللا

 . . هللا رماوأب اف مزتليو ‹ هللا ىلإ بلقلا امف هجوتي ىلا ةدابعلا ةرئاد

 .. ةكولسلاو ةيسفنلا ةفاظنلا ىف قراف

 « ضرألا ىف ناسنإلا هب موقي ىذلا «زاجنإالا » عون ىف قرافو
 .. ةعاج وأ ناك ادرف

 . حضاوف ةفاظنلا قراف امأ

 الو « ةنايخلا الو « شخلا هلخدي نلف ةدابع لمعلا نوكي نيحف

 وأ طلستلا وأ بسكلا لجأ نم تامرحلا باكترا الو < ماظلاو

 .. عاملا

 نو « هفتي نآو « لفسي نأ نكي الف ةدابع حيورتلا نوكي نيحو

 ةيلهاحلا ىف ثداح وه اك ناسنإلا ةيناسلإب طب نأ الو « سب

 لک نیزپ یذلاو <« ناکم لک یف لوذبملا « وهللا » ناول ف ةرصاعملا
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 . سانلل ةداش وأ هب وس هش اف

 ف زاجنإ مخضأ نأ مويلا سانلا ضعبل ليخم دقف زاجنإلا امأو
 دقو .. رضاحلا اهرصع ى اروأ هب تماق ىذلا زاجالا وه خيراتلا

 .. هلأ ةدابع نعو « نيدلا» نع اماع ةديعب ىهو هب تماق

 .. قئاقحلا نم ةعومع ىلإ هبنتلا نم دبال انهو

 ف هيف كشال اخض ازاجنإ ةرصاعملا ةيداملا ةراضحلا تزجنأ دقف

 مدقتلاو « لئاملا ىملعلا مدقتلا اهزربأ « ةايحلا بناوج ضعب

 دهحلا فيفختو ةايحلا ريسيت ىف ماعلا راع مدختسا ىذلا یجولونکتلا

 ةايحلا ريسيت ف اهرودب مهست ىلا مظنتلا ةيرقبعو  ناسنإالا نع
 « ةيناسنإالا » بناوحلأ ضعبو ٠ تقولا نم ريثك ريفوتو دهحل ا فيفعنو

 ساللا اہم عتمتي ىلا « تاناضلا »و « قوقحلا » ىف ةلثمتملا ىرحألا

 , كانه

 نع دعبلا لك ةديعب ةيداملا ةراضحلا هذه ةيئانلا ةليصحلا نكلو
 لک مغر « هل ةفرشم ةروص وأ « ناسنإلل » ةقرشم ةروص نوكت نأ

 ىداصتقاو ىسايس روج نم هلمحتام ببسب «اہف ةئيضملا بناوحلا

 ‹ ةيونعمو ةيسح ةراذقو « تامرحلل كاهتناو « راعتساو ٠ ىعاتجاو

 طوبھو « ىضن ساکتناو « یحور ساطناو . قالخأآ للو

 یکل < هب همرکو <« هل هللا هقلح ىذلا قئاللا هناکم نم ناسنالاب
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 ° ! هتلأ الإ .. ئش لكل اليلذ ادبع ةياہنلا ىف حبصي

 ةمألا زاجنإو رضاعملا ىبروألا زاجنإالا نيب قيرطلا قرفم وه اذهو
 .. مالسإلل حيحصلا قيبطتلا ىلع ةماق اتايح تناك نيح ةيمالسإلا

 ةيمالسإللا ةمألا هب تماق ىذلا وه سيل مويلا ابروأ هب موقتام نإ

 ضعب ف ةروصلا ءازجأ ضعب تطلتخا نإو < هنم ابيرقالو « ىلوألا
 . ناهذألا

 عسوتلا درع نكي مل ىلوألا ةيمالسإلا ةمألا هب تماق ىذلا نإ

 هک رح وأ ةيملع ةكرح ةماقإ درع الو « ناطلسلاو ةبلغلاو < حتفلاو

 ىذلا ىنابرلا ءاطعلا نم هلك اذهف .. ضرألل ةيدام ةراع وأ ةيراضح
 : ءاوس نىنمۇمللو رافكلل هللا هحل

 ءاطع ناک امو 6 فكلبر ءاطع نم <« ءالؤهو ءالؤه م دع کک

 )۲ اروظحع كبر

 نم نيذلا ةبقاع ناك تيك اورظنبف ضرألا ىف اوريسي ملوأ »

 ام رثكأ اهورمعو ‹ ضرألا اوراثأو ‹ ةوق منم دشأ اوناك ؟ مهلبق

 )٦٤( ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم « ةيطارقيدلا » لصف تئش نإ ارقا « .

 )٦٥( ءارسالا ةروس ] ۲۰[
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 اوبذك نأ ىءوسلا اوءاسأ نيذلا ةبقاع ناك مت , نوماظي مهسفنأ

 ٩ « نوئزہتسی اہ اوناکو تلا تایاب

 ٠ ملعلا نم مهدنع اع ارحرف تانيبلاب مهلسر مېتءاچ الف »

 "٩ « نوئزهتسي هب اوناکام مېم قاحو

 هذهو ةراعلا هذه ةماقإ وه ةيمالسإلا ةمألا هتععص ىذلا امنإ

 م لثملاو ميقلا نم ساسأ ىلع ةقحاسلا ةبلاغلا ةوقلا هذهو ةراضحلا

 ىف ةديرفلا ةمألا هذه خيرات ىف الإ ىكولس ىلمع عقاو ةروص ىف ققحتت

 . خيراتلا

 وزغلا نيبو ىمالسإالا حتفلا ةكرح نيب ةنراقم دقعيلف ءاش نمو

 ضرألا ىف نوملسملا هقبط اك ىنابرلا لدعلا نيبو « ىراعتسالا

 فو اكيرمأ ىف دوسلاو ضيبلا نيب ةرصاعملا ةيلهاحلا « ةلادع »و

 وأ نيطسلف ىف نيملسملا نربو ةينويهصلا ةيبيلصلا نيبو « ايقيرفأ بوج
 حقص ىأ وآ ‹ ىعويشلا ماعلا وأ نيبلفلا وأ داشت وأ ايريترأ وأ ةشبحلا

 دقعيلو ! نيملسملا ريغ ةرطيس تحت نوملسم هيف ناك ضرألا نم
 اهمربت ىلا لودلا قيثاوم نيبو مهقيثاوم نيملسملا ءافو نيب ةنراقملا

 ةيملعلا ةكرحلا ضحع نيبو ! اهضقنل ةبسانملا ةصرفلا نيحتت ىهو

 ةنتفل ةرصاعملا ةيلهاج لا ف معلا مادختسا نيبو «ريخللا ةيمالسإلا

 )٦١( مورلا ةروس ]۹- ٠١[

 )٩۷( رفاع ةروس ] ۸۳[
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 ٤ ىشحولا ريمدتلا ىف همادختساو <« هتلا ىف متد یقع نع سالا

 ةيمالسإلا ةراضحلا لومش نيبو « “ قالحألا داسفإ ىف همادختساو

 هذه زيكرتو « ىداملاو اہنم یحورلا ‹ هبناوج لک نم « ناسنإلل »

 . حورلا بناج لامهإو ةيسحلا ةايحلا بناوج لع ةراضحلا

 ى « ةدابعلا شح ةايحلا ةسرام نيب قرافلا وخ طبضلاب اذه نإ

 ىلع « ناطيشال ةدابع - ىعو ريغب وأ ىعوب - اهتسرامتو <« هللا ةدابع
 ! ناطيشلا ةدابع ام سرا ىلا روصلا ددعت

 سرامت تناك نيح اهتورذ ىف ةيمالسالا ةمألا تناك دقلو

 موهفم نم اييردت لمعلا جرح نيح امأف ‹ ةدابعلا سح « لمعلا »

 .. طوبا نم ةفلتع تاجرد اتورذ نم طبت ت أدب دقف ةدابعلا
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 نم جرخ ىذلا وه - هتالام عيمجب - هدحو لمعلا نكي ملو
 ةماطلا تناك امنإ .. ةيدبعتلا رئاعشلا ىف ترصحنا نيح ةدابعلا موهفم

 .. ةدابعلا ةرئاد نم « قالعألا , جورحخ ف

 ةضيزعلا ةيقالحألا هتدعاق نيدلا اذه ىركلا ايازلا نم نإ

 .ناسنإلا لاعأ لك لمشت ىلا « ةلماشلا

 حيقلتلا مدختسيو ضرألا ىف ةشحافلا ةعاشإل لمحلا عنم بوبح مدختست اك )٦۸(
 . باسنألا داسفإو ةرسألا طباور لح ىف ىعانصلا
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 هكولسال . قالحألا ةرئاد نم حرم ناسنإلا ةايح ىف ئشال

 مأ ناک ایسایس « هطاشن-ناولآ نم نول یآ الو هرعاشمالو هرکفالو

 قالحألاب طبترم. هطاشن لك لب . خلا .. اينف مأ ايداصتق مآ ايعاټجا
 هتيدوبعب ناسنإالا هيف رقي ىذلا قاثيملا نم ةعبان ةيقالحا ةدعاق ىلع مئاقو

 ' هلل

 امنإ ! ىمعأ وه نمك قتلا كبر نم كيلإ لزنآ انآ ملعي نفآ »
 . قاثيملا نوضقنيالو هللا دهعب نوفوي نيذلا « بابلألا ولوأ رك ذتي

 ءوس نوفاخنو ممر نوشو لصوي نآ هب هللا رمآ ام نولصي نيذلاو
 ام اوقفنأو ةالصلا اوماقأو ممبر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو , باسحلا

 ىقع مه كثلوأ « ةثيسلا ةنسحلاب نوءرديو ةينالعو ارس مهانقزر
 ٠٩ , رادلا

 ملاع ف اميلع ذحأ ىذلا ةرطفلا قاثيم وه نوكي دق قاثيماو
 نأ سانلا ىلع لوسر لك هذحأي ىذلا دهعلا وه نوكي وأ « رذلا
 : كیرش الب هدحو هللا اودبعی

 مهدهشأو مهيرذ مهروهظ نم مدآ ىب نم كبر ذحأ ذإو ,

 ۷۰ ۲ اندهش ! یب : |ولاق ؟ مکیرب تسلأ : مهسفنأ ىلع

 [ ۲۲ ہ۱۹ ] دعرلا ةروس (۹)

 [ ۱۷۲] فارعإلا ةروس )۷٠(
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 اوبنتجاو “هللا اودبعا نأ الوسر ةمآ لك ىف العب دقلو »

 ۷١ « توغاطلا

 اذإف هتايضتقم ضعب لصفت « قاثيملا ر نأ قايسلا ىف مهلا نكلو

 ارومآ لمشت تناك نإو « اهساسأ ىب « ةيقالخأ ر تايضتقم ىه

 رمأ ام نولصي نيذلا » : ةيسفن ارومأو « ةيكولس ارومأو < ةيداقتعا

 نيذلاو « باسحلا ءوس نوفاخيو مہر نوشحو ‹« لصوي نأ هب هلا

 ارس مهانقزر ام اوقفنأو « ةالصلا اوماقأو < مہر هجو ءاغتبا اورص

 (.. ةثيسلا ةنسحلاب نوءرديو ةينالعو

 هنإ . مالسإلا ف قالحألا مارتلالا ًاشنم كلذ نم انل نيبتيف

 هللا لص - هلوسر ىلع هلزنآ ام نأبو « هتيهولأب نيقيلا دعب « هللا ةدابع
 دمع < هللا الإ هلإ ال : ىضتقم هنآ ىأ . قحلا وه لسو هيلعو

 . هللا لوسر

 نأ هللا باتك ىف ىرخآ تایآ نمو تایآلا هذه نم انل نیبتی م

 عستي ‹ مالسإلا ف ةيقالحألا ةدعاقلا هنم ًأشنت ىذلا « هللا عم قاثيملا

 : اهلك لاعألا لمشی ینح

 ممطاحخ اذإو « انوه ضرألا ىلع نوشي نيذلا نمحرلا دابعو ,

 نيذلاو . امايقو ادجس مہرل نوتيبب نیدذلاو . امالس اولاق نولهاجل ا
 نإ . امارغ ناک اهباذع نإ <« منهج باذع انع فرصا انبر نولوقی

 ]١[ لحنلا ةروس )۷١(
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 ناكو < اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنآ اذإ نيذلاو . اماقمو ارقتسم تءاس
 سفقنلا نولتشيالو . رحاإ املإ هللا حم نوعديال نيذلاو .اماوق كلذ نسب

 .اماثأ قتلي كلذ لعفي نمو . نونزيالو « قحلاب الإ هللا مرح ىلا
 نماو بات نم الإ « اناهم هيف دلحمو ةمايقلا موي باذعلا هل عاصي
 هللا ناکو . تانسح مہتائیس هللا لدبي كئلوأف الاص المع لمعو

 ,اباتم هللا ىلإ بوت هنإف الاص لمعو بات نمو . احر اروفغ
 اذإ نيذلاو « امارك اورم وغللاب اورم اذإو « روزلا نودهشيال نيذلاو

 انبر نولوقي نيذلاو . انايمعو اص الع اورخب مل مہر تایاب اورکذ

 كئلوأ . امامإ نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به

 ابف نيدلاحخ . امالسو ةيحن ايف نوقليو « اورص اع -ةفرغلا نوزجب
 ۲)۷۲٩ اماقمو ارقتسم تنسح

 نيذلاو « نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا < نونمؤملا حلفأ دق

 مه نيذلاو « نولعاف ةاكرلل مه نيذلاو ء نوضرعم وغللا نع مه

 ريغ مہنإف مينايأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل
 مه نيذلاو . نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نه « نيمولم

 « نوظفاحت مہتاولص ىلع مه نيڏلاو « نوعار مهدهعو مہتانامأل

 ايف مه « سودرفلا نوثري نيذلا « نوثراولا مه كئلوأ
 . "٩ « .. نودلاح

 1١[ 1] نونمۇملا ةروس (۷۳) 7)۹٦۳ ۷١[ ناقرفلا ةروس (۷۲)
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 قالحخألا طبرت - لسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ثيداحآءىجتو
 : امدعو ادوجو « نام الاب اقيثو اطبر

 ناک نمو <« هراج ىلإ نسحیلف رحآلا مویلاو هتلاب نمي ناک نم ,

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو « هفيض مركيلف رحنالا مويلاو هتلاب نمؤي

 ۷۶ ۲ تکسیل وأ اريح لقيلف رحألا

V معي وهو ناعوج هراجو ناعبش تاب نم یف نمآ ام ۱
O 

 بعام هحل بح یح مكدحأ نىژيال « هدكىب یسفن یذلاو ١

 ] )1( ( هسفْل

 ال لوق اهلضفأف ةبعش ( نوتسو عضب وأ ) نوعبسو عضب نامي الا

 نم ةبعش ءايحلاو . قيرطلا نع ىذألا .ةطامإ اهاندأو < هللا الإ هلإ

 (YY) ) نامعاالا

 نهم ةلحخ هيف ناك نمو « اصلاح اقفانم ناك هيف نک نف برأ »

 دهاع اذإو « بذك ثّدح اذإ : اهعدي ىتح قافنلا نم ةلخ هيف ناك

 (YA) ( رجف مصاخ ادإو < فلحأ دعو اذإو « ردغ

 هللا للص - هللا لور قلخ نع - اہنع هللا ىضر - ةشئاع تلثس

 ۷١ نآرقلا هقلخح ناک : تلاقف لسو هيلع

 هيلع قفتم (۷۷) ملسم هجرخآ )۷٤(

 هيلع قفتم (۷۸) یاربطلا هجرحآ (۷)

 . ماسم هجرخأ (۷۹) هيلع قفتم (۷۹)
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 یف یل لق هللا لوسرای' تلق : لاق ینقثلا هللا دبع نب نایفس نع
 لق » : لاق ( كريغ لاق وأ ) ؛ كدعب ادحأ هنع لأسأ ال الوق مالسإللا

 .خلا.. خلا .. خلا... ۸ مقتسا م هتلاب تنمآ

 ‹ نيدلا اذه نم ليصأ ءرج قالحألا نأ هلك اذه نم نيبتيو

 الف < هلل ةدابع نمؤملا اهسرايو <« هللاب ناميإالا نم ارشابم اعبن عبني
 نع ةجراخ  هسح ىف - ىه الو « نمؤملا ةايح ىف ةيشماه رومأ ىه
 . هللا ىلإ اہ مدقتي ىلا ةدابعلا قاطن

 حرحخأ « رئاعشلا ىف اهراصحاو « ةدابعلا موهفم راسحنإ نكلو

 ؟ ةجيتنلا تناك اذاف .. ايعردت ةدابعلا نم قالحألا

 دجت نأ ىمالسإلا ماعلا ىف افولأم ًارمأ حبصأ هنأ ةجيتنلا تناك

 لثس ايب ! بذکی م ۔دجاسملا داتعيو  دجسملا ىف ىلصي لجرلا
 . من : لاق انابج نمؤملا نوکیا :  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 ۸ ! ال : لاق اباذک نمؤملا نوکیا : لس م

 شخغي مم دجسم اب ةالصلا نم لجرلا جرخ نأ افولأم ارمأ حبصأو

 انشغ نم » : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لوقي ايب . نيملسملا

 ۸۳ ۲ انم سيلف

 هج رح )۸٩(

 طولا ف فلام هجرخا ۸۱)

 ملسم هجرخآ (۸۲)
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 ىلا ةنامألا ناخ دقو ةالصلا نم لجرلا حرج نأ افولأم حبصأو

 هللا لوسر لعج ايب ‹ هاطعأ ىذلا دعولا فلخأ وأ « الع نتا

 ! قافنلا تامالع نم كلذ - لسو هيلع هللا یلص

 دويق ىهف . قالحخألا دويق نم سانلا تلفتي نأ بيرغلا سيلو

 ! هلا ىده نيذلا ىلع الإ ةليقث

 ةايح ىف ةرمدملا هراثآ لكب  تلفتلا اذه نأ بيرغلا نكلو

 ىه ةدابعلاف ! ةدابعلا رمأب سانلا سح ىف لوصوم ريغ  ةمألا
 هذه امآأو .. ةبولطملا ةدابعلا ىدأ دقف رئاعشلا ىدأ نمو . . رئاعشلا

 لك ىف اہنع نوملکتب ظاعولاو « عن ةبيعم ىهف ةيقالحألا تاطقسلا

 هذهف .. ةدابعلا ةرئاد ريغ ىرعأ ةرئاد ف اہنکلو < يعن « ةبطح

 ! بسحف رئاعشلا ىلع « ةلفقم

 ف قدصت ةرصاعملا ةيلهاحلا نأ ةمألا هذه ىزخلا نم حبصأو

 (! ةيسايسلا رومألل بذكلا زجتحتو ) ةيمويلا اهتالماعم ىف دعولا

 «! ةيمالسإللا» ةمألا ايب .. نوحتالو « شغتالو « ةنامألا ىدؤتو
 الإ .. دعولا فلخو ةنايفلاو شغلاو بذكلا ىف اهسأر ةق ىلإ ةقراغ

 ! هللا محر نم

 ةيقيقح قالخأ تاذ ةمأ تسيل - انداقتعا ىب -ابروأ نإ

 .. ةليصأ

 ةيعفن قالحخأ وهف ةيمويلا اتالماعم ىف تايقالخأ نم دجوي امو
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 نم ابروأ تملعت دقلو . بسحفف ايندلا ةايحلا ىن ةعقنلا قيقحت اهفده

 نينرقلا ىف ابروآ تاردقم ىلع رطيس ىذلا « یک ذلا یدوہہلا رجاتلا
 « نوبزلا » ىلإ فيطللا ددوتلا نأ « ةصاحخ ةفصب رحألاو ‹ نيرحألا

 عافتنالل مودأو « هبسكل مودأ « نيمألا لماعتلاو « هعم قدصلاو

 كلت ىلع مهسفنآ اوضارف .. دعولا فلخو بذكلاو شغلا نم « هنم

 اف لذ « ةداج ةيبرت مهدالوأ الع اوبرو « ةعفانلا تاقالحألا

 رهظملا ةبيط ةروص ىلإ لعفلاب ىدؤتو « مظنم سوردم یقيقح دهج

 . سانلا ةايح عقاو ف

 .. « ةيراضح مق » انآ _ نودقتعيو - نولوقي مهو

 برغلا مكحت ىلا اهلك ةيلامسأرلا نأل ارشك كلذ ىف كشن نحو
 نم عادخلاو بذكلاو شغلا نم ةريثك ناولأ ىلع ةمناق نوئش ريدتو
 - ليبس ىأ نم - حبرلاف . حبرلا نم طسق ربك أ ىلع لوصحلا لجأ

 نم امهريغالو ةنامألا الو قدصلا سيلو <« لوألا اهفده وه

 ةعفان لئاسو اهفصوب - قيرطلا ف هذه ءىجت امنإ « لئاضفلا
 رجاتلا لاصحخ نم انمدق اك « حبرلا نم ردق رکآ ىلع لوصحلل

 ىذلإ تقولا ىو . ةيلامسأرلا كلت داع وه ىذلا < ىك ذلا ىدوملا

 ىلختي اهدادضأب عفنلا ققحتي وأ « حبرلا ىلإ لئاضفلا هذه هيف ىدؤتال

 مهملاع ف امناد ثدحب اک « هتایقالخأ » نم ریثک نع ةلوهسب يبروألا

 فو « ةيلودلا تاقالعلا فو « راعتسالا ف ثدحم اكو « عداحملا ىسايسلا
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 . خلا .. خلا .. نينولملا عم ضيبلا لماعت

 ایف قالحألا تناك دقف _ ةحيحصلا هتروص ىف _ مالسإالا یف امآ

 ةماق تناك الو ‹« ىداملا حبرلا نكي مل اهفده نأل ةليصأ ةيقيقح
 ةدعاق ىلع ةماقو « هللا حم دوقعملا « قاثيملاب » ءافولا اهفده اع إ ‹ هيلع

 ةغبص تاذ األ ةليصأ ةبراضح اق كلذك تناك اك . هتل « ةدابعلا ,

 نم ةرداص ىه امنإ « نول الو سنج ىف ةروصحم ريغ « ةيناسنإ »
 ولو نح « ناسنألا » ىلإ ةهجومو  انمؤم - اناسنإ هفصوب « ناسنأللا »

 . نوماسملا هب نمي اب انمؤم نكي ۾

 تناكو « ةقحلا اتدابعو « قحلا امنايإ سرامت ةمألا تناك نيحو
 نمل ملسملا ىلع ةضورفملا ةدابعلا نم اءزج اهسح ىف قالحألا ر

 . خيراتلا ىف رركتت مل ةرثك تازجعم تثدح

 ىلإ اقرش دنا نم ىمالسإلا حتفلا دتما نرق فصن نم لقأ ىف
 نكي ملو . هلك خيراتلا ف اه ليثمال ةلهذم ةعرس ىهو « ابرغ طيح ا
 ةريرحلا نم نوملسملا جرح امف « تحتف ىتلا « ضرألا » وه بسكلا

 نب یعبر لاق اک < مهفده ناک اع] ا ضرألا ف حسوتلا . نودیرب

 ةدابع نم ءاش نم جرخنل انثعتبا هللا , : سرفلا داق تسر رماع

 . «ةرحالاو ايندلا ةعس ىلإ ايندلا روج نمو < هللا ةداجع ىلإ دابعلا

 هللا روب تدتها ىلا « بولقلا » وه مظعألا بسكلا ناك

 . هللا. نيد یف تلحدف
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 مهرهق ارهق الو « نيحتافلا ةوطس نم ةبهر نع كلذ نكي ملو
 دهشو « مهدئاقع ىلعو مهسفنأ ىلع مهونمأ دقف ! نوعتافلا هيلع
 هنيد ىلع ىب نمل نوملسلا هحنم ىذلا نامألا ةقيقح مهنيعأب سانلا

 . مالسإالا ف لحدي نأ اشي ملو

 تحتف ىلا بابسألا ركأ نم نيحتافلا « قالحأ » تناك اإ
 _ هللا لوسر قالخأ تناك دقف بجع الو . نيدلا اذه سانلا بولق

 نم ةياده ى بابسألا ربكأ نم لبق نم لسو هيلع هللا ىلص
 : هبر هل دهش اک سانلا نم یدتها

 ۹۳ ۲ ےظع قتلخ یلعل كانو »

 بلقلا طظيلغ اظف تنك ولو « مه تنل هللا نم ةمحر امبف»
 ۸۶ ۲ كلوح نم اوضفقنال

 دنع الو « حتفلا ا ت ىتلا ةلهذملا ةعرسلا دنع ةزجعملا فقت ملو

 هب نأ ىذلا نيدلا ىف ابحو ةيعاوط رشہلا نم نييالم لوحد
 قلا ةديقعلل نيصلخم دونج ىلإ نيدتهملا لوحت ى الو « نوحتافلا
 مهعفديال نيعوطتم نيراتخ ضرألا ىف اهرشنل نودهاجب اهوقنتعا
 ل ةرهاظ ىلإ ةزجعملا تدتما اإ .. دحأ ميياع طغضي الو دحأ
 یح ٭ ىرعلا ناسللا ف سالما هذه لوحد یھ « دعبالو لبق ررڪتت

 رصم ف ىراصنلا ىسنو « مالسألا قنتعي ملو هنيد ىلع مہنم قب نم

 [ ۱۵۹7 تارمع لآ ةروس ]٤[ )۸٤( ملقلا ةروس (۸۳)
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 ‹ ةيبرعلاب نوبتكيو <« ةيبرعلا نوملكتي اوراصو مې دابع اہ نودؤیو

 | ةيبرعلاب - مہنيد ىلع - مہتادابع نودژیو

 ىلع - الس - ايقيرفأو ايسآ نم ةعساو عاقر ىلإ مالسإلا دتما لب

 تببح ةيمالسإلا مهقالحخأ نكلو ! ةوعدلل ال ةراجتلل |وءاج راجت دي

 ف اولخدف < هتایقالحأ ىلع مهابر ىذلا مهيد فو « مهيف سالا

 ! نيدلا اذه

 موقي هللا ليبس نع دص نم مويلا ٿدحام كلذ لباقم ف عض

 1 مهقالحأ ءوس ببسپ ( كوملسملا ر هب

 مويلا تعقو دق « اكيرمأ ىتح هلك يرخلا اهدادتماب « ابرو نإ

 ضرعأ نمو » : هرکذ نع ضرعأ نم هلا هب رذنأ ىنلا كنضلا ف

 “*« ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف ىركذ نع

 ىملعلاو ىداملا مدقتلا لك هراثآ نم ففعال ىضن كنض وهو

 نإ لب <« هيف نوشيعي ىذلا ینارمعلاو یداصتقالاو یجولونکتلاو

 هب ةزواجتم بوعشلا ضعب هيلإ تلصو ىذلا « ةرفولا حمتح »

 ‹ ةورذلا ىلإ ىسفنلا كنضلا هيف لصو دق ةيهاقرلا عمتح »

 [۱۲4] هط ةروس (۸)

 تعس هتعفر الف . ةشيعملا ىوتسم عفر نع الوأ ثحبت « ةمدقتملا » بوعشلا تناك )۸٦(

 2. دعبأ ةيداصتقا ةلحرم ىهو : ةرفولا نع ثحبت تراص اهتغلب الف ةيهافرلا ىلإ
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 ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألاو راحتنالاو نونجاو قلقلا ىف الثمتم
 داسفو ذوذشلاو ةيرحلاو حونحلاو تاردحلا نامدإو رمخلا نامدإو

 . . ةرطفلا

 قنتعي نم مهمو .. صالخلا قيرط نع نوثحبب كانه سانلاو

 انه طبختب نم مهمو « انشرك ةدابع ىف لحخدي نم مهمو <« ةيذوبلا
 .. كاتهو

 نم سانلا جرخيل هللا هلزنآ .. صالخلا قيرط وه مالسإللاو

 .. رونلا ىلإ تالظلا

 .. ماع لك مالسإالا ف نولخدي برغلا ىف سانلا نم تاثمو

 لماوع الول نييالمو افولأ نوكت نأ نكم ناك تالا هذه نكلو

 . كشالو ىيلصلا زجاحلا اهنم < مالسإلا نع نييبروألا دصت ةريثك

 ف ةيبروألا ةسينكلا هتلعفام ببسب ةماع « نيدلا » نم روفنلا اهنمو

 امو .. اايغطو اتظاظفب هنم سانلا ريفنتو نيدلا ةروص هيوشت

 ! نيملسملا عقاو كلذك

 نيملسملا ةاعدلا ىلإ نوعمتسي برغلا ىب سانلا نم ارشك نإ

 ناسلب وأ لاحلا ناساب محه نولوقب م < مالسإالا نع منوثدحب
 اذإلف « امنوضرعت قتلا ةليمحلا ةروصلا هذ مالسإلا ناك اذإ : لاقملا

 ريغ دعولل نوفلخم نوعداخم نوشاشغ نوباذک متنآ ادال ل !؟ اذکھ منا
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 ۷ إ٩ ۶ شب ىلع ن تل ر دغامتم نیداعتم _ِ > د

 دصي « مالسأإألا ىلإ ةوعدلا هجو ف نيملسملا عقاو فقي اذكهو

 ! صالخللا قيرط نع ةرئاحللا سالما

 « ارباع ارورم ريطخلا رمألا اذه ىلع سانلا نم رثك رم كلذ عمو

 .. نوضميو مهفاتكأ نوزهي م « رباع فس نم رثکأ مهدنع ریثیال
 نم - مهسح ىف - قالحألا جورخ كلذ بابسآ رك نم نآ كشالو
 ناترئاد  مهسح ىف ام نيتللا « ةدابعلا ةرئادو ةديقعلا ةرئاد

 ! تایضتقمالو اه حباوتال « ناتقلخم

 هيزجب ةروكشم دوهج ةوعدلا ىف هل اقومرم ةيعاد ركذأ تلزامو

 ةشقانم ىف بالطلا دحأ ىلع ادتحم لاق ءهتلإ ءاش نإ ارح اهنع هللا

 اك -ةديقعلا !؟ هللا الإ هلإ الب قالحألا ةقالعام : ةيعماج ةلاسرا

 نيآ ۳ ! كلد ءأرو یشالو تایعم“و ٽتاوننو تایفإ _ اهانملعت

 نيبو هللا الإ هلإ ال نيب اهميقت نأ ديرت ىلا ةقالعلا هذ تشج

 !؟ قالحألا

 ةديقعلا ةرثاد نم اهجارحخإ دعب - قالحألا ىلإ رضي اذكهو

 مل نإو ! وحاًمعنف دجو نإ « فاضإ » رمأ انآ ىلع  ةدابعلا ةرئادو

 نکلو . نيملسملا دنع ىملعلاو ىداملاو ىراضحلا فلختلا نم كلذك برغلا رفني (۸۷)

 بذكلا نم نيملسملا ةايح ىف هنوري ىذلا ققالحألا ءوسلا وه رثكأ هرفي ىذلا

 , لماعتلا ىف. ةيوتللا قرطلاو دعولا فلحخو شغلاو
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 ةادؤم ةدابعلاو « هللا الإ هلإ ال لوقب رقتسم نامي إالاف ! سأب الف دجوي

 نم اهانطقسأ نإ انيلع الف ةيقالحألا « ةلفانلا ر هذهامأ . رئاعشلاب

 « ثدحتن ر نحنف ! باسحلا نم اهطقسنال اعبط نحو ! باسحلا

 دقو . ةيمسوملاو « ةيرودلاو « ةيعوبسألا ظعولا بطحن ى امناد اهنع
 یف بهاذ مالک هنآ .‹ ثدحتن نآ دعبو « ثدحتن نأ لبق معن
 ةياده ىف اعمط مئادلا ظعولا نع فكن ال كلذ عمو . ءاوهل
 (AA) ۱ سانلا

 ثيدح ى الع صوصنملا ناعإالا بعش نم ةبعش مك یرت
 تمده نح تمده دق - ملسو هيلع هللا للص . لوسرلا

 0١ !؟ قالحألا
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 ف رصحاف ةرحأتلا لايجألا ىف ةدابعلا موهفم قاض نيحو
 هنم ءاوس « ىلمعلا ىمويلا طاشنلا ةدابعلا ةرئاد نم حرحو « رئاعشلا

 اهنم تجرحخو .. ىداصتقالا وأ ىعاټجالا وأ ىسايسلا طاشنلا

 رثكو عبطلاب ىصاعلا ترك < كلذك هللا الإ هلإ ال تايقالحأ

 ‹ ملاظملاو تافارحلالا هيف تركو « عمتحلا رس برطضاو . ةاصعلا

 ظعولا ةيضقل هيف ضرعتل . سائلا وعدن فيك: ناولعب بيتك رادصإ ةينلا ف (۸۸)

 , هآاودج ییدمو

 ١ ,. ةبعش نوعبسو عصب ناعالا )۸۹( ١
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 .. تابكنو ةفينع تابارطضا ىف ةرم نم رثكأ طقسو

 ! طوبملا قيرط ىف ةلحرم ناك اإ .. ةدابعلا

 ىح ةدابعلا موهفم راسحا وه نآلا ىح انب رم ىذلا ناك دقل

 اذه نكلو . لاعألا رئاس نود اهدحو ةيدبعتلا رئاعشلا ىن رصحنب

 ىلع ..راسحالا نم ديزم ىلإ - ةعيبطلاب - ىدأ دق هتاذ رمألا
 ! تاجرد

 ةدوصقم لاعأ ىلإ امتاذ رئاعشلا راسنا ىهف ىلوألا ةجردلا امأف

 لک وه اہتاذ یف اهؤادآ حجصی ثیع ! اه تایضتقم ریغب « اہتاذل

 ! ناسنالا نم ةيولطملا « ةدابعلا »

 _ ةنسلاو باتكلا نم هملع قلت ىذلا _ لوألا ليحلا نأ كشالو

 ! ةروصلا هذه ىلع رمألا مهفي نکي م

 ايسفن ادعب ةيدبعتلارئاعشلا نم ةريعش لكل ابطعأ دق ةنسلاو باتكلاف

 م .. اممادأب ادبي هن لوقت نأ حصألا لب .. امثادأ ىلع رصتقي ال ايكولسو

 ! ناسنئإللا ةايح نم ةعساو ةحاسم لمشيل دتم

 ةالصلا نإ <. ةالصلا مقأو «١ : ليزتتلا مکحم ی یلاعت هلا لوقي

 ٠“ « کنملاو ءاشحفلا نڪ یہ

 )٩٠( توبكنعلا ةروس ]٤١[
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 بتك اک مایصلا مکیلع بتک اونمآ نیذلا ایا ای » : یٰاعت لاقو
 ٩ ۲ نوقتت مکلعل مكلبق نم نيذلا ىلع

 لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو

 اص بر» : لوقيو ٩۳ ۲ هبارشو هماعط هکرتب هلل ةجاح اللف هب

 . ”« شطعلاو عوجلا الإ همايص نم هل سيل
 8 اہ مہکزتو مهرهطت ةقدىص مهاومأ نم ذح » : یلاعت لاقو

 لبقي ال بيط هلا نإ سانلا اأ » :  مالسلاو ةالصلا هيلع  لاقو

 اهمأاي » : لاقف « نيلسرملا هب رمأ اع نينمؤملا رمأ هتلا ناو < ابيط الإ

 : لاقو « يلع نولمعت ام ىلإ ءاخاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا

 لطي لجرلا رکذ م 1 مک انقزر ام تابيط نم اولك اونما نيذلا ااا »

 همعطمو ! براي ! براي : ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا

 باجیتسپ یناف . م ارحلاب یذغو « مارح هسېلمو « مارح هبرشمو « مارح

 , “7! ؟ كلذل

 الف جحا نييف ضرف نف « تامولعم رهشأ جحا » : ىلاعت لاقو

 « هللا هملعی ريخ نم اولعفتامو ‹« جحا ی لادجالو قوسفالو ثفر

 . “"« بابلألا ىلوأ اي نوقتاو . ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودورتو

 ) )۹١ةرقبلا ةروس ]۱۸۳[ )  ) ۹٤ةبوتلا ةروس ] ٠٠۳ [

 ) 4 ۲ماسم هجرحخا (4) ىراخبلا هجرخا

 )۹۳( هجام نباو دمحأ هجرخا ) )۹٦.ةرقبلا ةروس ] ۱۹۷ [
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 رماض لک یلعو الاجر كوتأب جاب سانلا ف نذأو « + لاقو

 ف هللا ےسا اورک یو ‹ مه عفانم اودهشیل « قیمع جف لک نم نیتأب

 اومعطأو اهم اولكف . ماعنألا ةميب نم مهقزرام ىلع تامولعم مايأ

 اوفوطيلو ‹ مهروذن اوفويلو « مثفت اوضقيل ع .ريقفلا سئابلا
 . هبر دنع هل ريخ وهف هللا تامرح مظعي نمو كلذ . قيتعلا تيبلاب

 ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف < مکیلع یلتیام الإ ماعنألا مكل تلحأو

 اغأکف هتداب كرشي نمو « هب نیکرشم ريغ هلل ءافنح ‹«روزلا لوق اوبنتجاو

 . قيحس ناكم ى حيرلا هب یوہت وأ ریطلا هفطختف ءامسلا نم رح

 عفانم اف مكل . بولقلا ىوقت نم اهنإف هتلا رئاعش مظعي نمو كلذ
 اكسنم انلعج ةمآ لكلو , قيتعلا تيبلا ىلإ اهلج مم ىمسم لجأ ىلإ
 دحاو هلإ مكمإف ‹ ماعنألا ةميس نم مهقزرام ىلع هللا مسا اورک ذیل

 ‹ مهبول تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا ‹ نيتبحلا رشبو « اوملسأ هلف

 .نوقفني مهانقزر امو ةالصلا ىميقملاو ‹ مهباصأ ام ىلع نيرباصلاو
 ہللا ےسا اورکذاف ‹ ریخ اہیف مکل ‹ هللا رئاعش نم مکل اھانلعج ندہلاو

 .رتعملاو عناقلا اومعطأو ام اولكف امبونج تبجو اذإف « فاوص اهيلع
 اھموحا هللا لاني نل . نورکشت مکلعل مکل اهانرخس كلذک

 اوربکتل مکل اھرخس كلذک . مکنم یوقتلا هلانی هنکلو « اهۋامدالو

 ٩۷ ۲ نينسحلا رشبو مک ادهام ىلع هللا

 [۳۷ ۲۷7 جحا ةروس (۹۷)
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 هل سيل ١ رورملا جحلاو ا :  ملسو هيلع هللا لص - لوقیو

 ۹ ةا الإ ءازج

 اک عجر « قسفي ملو ثٹفري ملف تیبلا اذه فأ نم » : لوقبو

 (۰) ) هم هتدلو

 تاذ ةيدبعتلا رئاعشلا نأ ثيداحألاو تابآلا هذش ةصالحخو

 اإ اشاد درجع یآ <« اهسفن تاذب یہنتال اہنآو ۰ تایضتقم

 اممهمو « ییقحلا اهانعم اہطعت ىلا یه « تایضتقم اهعبتتو امحصت
 . ةملسملا ةمألا ةايح ىف ةيقيقحلا

 تادابعلا هذه ةمألا هذه دبعت -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ حيحص

 نم دبعتی هناحبس وهو « هکح بقعمال ءاشیاع یضقی هللاو . تاذلاب

 نأ دحأل سیلو “' « نولاسي.مهو لعفي اع لأسيال » ءاشي اع ءاشی

 هنم هبحتسا اع وأ ةدابعلا ناولأ نم هيلع هللا هضرف اب الإ دبعتي
 اتاذب ةدوصقم تادابعلا هذه نإ :لوقن ةهجولا هذه نمو , هناحبس

 هنأ معز اهمو « هسفن دنع نم دبعلا دېتجا اھم « اہنع ءیش یغیال

 نكلو .. ةدابعلا نإولأ نم هسفن دنع نم هعدتبا امم هللا ىضري

 دعبأ ةياغ امه تادابعلا هذه نأ ثيداحألإو تايآالا نم حضاولا

 وأ طابنتسا ىلإ جاتحتال ثيحم احرص اصن الع صوصنم <« انم

 هيلع قفتم (۱۰۰) هيف مإ ال یذلا یآ (۹۸)
 [۲۳] ءايبنألا ةروس )٠١١( هيلع قفتم )۹٩(
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 مايقلا نأو ‹ اہتاد دح ف ةباغ تسل انب حطقي ا ٠۱۰۳ دارتجا

 .. اهضارتفا نم ةياغلاو < ام ةكحلا عّيضي اهتايضتقم.ءادآ تود اجب

 نم رظنیلو « بسحف هدابع اہ دبعتیل اهضرتفا هللا نآب لوقلاو

 كانه نوكت نأ ىرورضلا نم سيل هنآو « هيصعي نمو بيغلاب هعيطي

 .. هلا دنع اهتككح نأل « اهضارتفا ءارو نم رشبلل ةمولعم ةكح

 حم « اها لك ىطغيالو « اهردق تادابعلا ىويال لوقلا اذه

 نم -ةكحلا ضعب وأ _ةكحلا نيب دق ىلاعتو هناحبس- هللا ماد اف

 هيلع هلوسرو هللا صنام یغلن نأ نحن انل سیلف ۰« تادابعلا هذه ضارتفا

 بتولطم ءس الو اماذل ةضورفم تادابعلا نإ : لوقو ْ ةا نم

 ! اهءارو

 الو اهتاذل امنإو ‹ بسحف اتاذل ال نكلو « من اهتاذب ةدوصقم
 ات ايضتقم انلفغأو بسحفف اهتاذل اهم انق اذإف .. تايضتقملا نم اهءارو

 !؟ هللا اهضرف. ىتلا ةدابعلا انيدأ دق نوكن لهف اييلع صوصغملا

 ترصح نيح ةرحخأتملا لايجألا اع تلفغ ىلا ةيضقلا ىه كلت
 .. ءادألا در ف رئاعشلا ترصح م « رئاعشلا ف ةدابعلا

 صوصنملا ريغ مكحلا ىلع فرعتلل داهتجالاو طابنتسالا ىلإ ناسنإلا جاتحي دق )٠٠۲(
 .. دابنجا الو طابنتسا ىلإ جاتحت الف اميلع صوصنملا امأ . تادابعلا نأشب الع
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 ‹ راسحنالا اذه جئاتن نم ثدحام اوركنتسا سانلا نأ حيحصو

 سکعب نولمعی لب اهاضتقع نولمعیال م رئاعشلا نودؤي اموق اوأر نح

 « ركنملاو ءاشحفلا نع مہتالص مهاتالو نولصيف « اهاضتقم
 وأ مارح مهاومأو نوكزيو «ىوقتلا ىلإ موصلا م ىدژیالو نوموصیو
 ىلإ تابحنإالاو ىوقتلاب جحلا مهدوزي الف نوجحمو « مارح اب ةطلتخع
 ! روزلا ةداهش نع مهعني الو < هللا

 .. اترطفب كلذ ركنتست سفنلا نأل اوركنتسا

 هنأل « مخضلا ركنملا كلذ رييغت ىلإ لصيال رصاق راكنتسا هنكلو

 ىلع ةدابعلا اودأ دق كئلوأ نأ مهسفنآ نيركنملا سح ىف ىتخ رقو دق

 !! لاح ی

 قرف نكلو ! يعن ةريعشلاب اوماق دقل ! ةدابعلا اودؤي مل ! الك
 ! ةدابعلا ءادأو ةريعشلا ءادأ نيب عساش

 ىلع ايف بولطملا رصتقي مالسإلا ىف ةدحاو ةدابع دجوتال هنإ
 .. بسحف - ءادألا درع  ائادآ

 أادبت ةدابعلا نإ : لوقن نأ - لبق نم انيب اك - حصألا اعنإ

 هدرقع امتاق _ةدابعلا وأ ةريعشلا ءادأ نإ : یرخأ ةرامعب لوقن وأ

 ىرجتف « ايندلا ةاحلا ىف « مالسإالا ةبرهظم ر ىطعي نأ نک
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 دنع لوبقم رغ  هدحو  هنکلو .. لسم هنأ ابحاص ىلع ماكحألا
 . هللا

 ققحيال هدحو اهقطن نكلو .. اهقطنب ًأدبت هللا الإ هلإ ال
 امارتلا ناسنألا مزتلب نآ آل < مالسإالا ةققح وه ىذلا « ديحوتلا

 ىف كرشلا مدع وهو « هب مارتلالا نم دبال اب ايعقاو ايكولس
 مكحتو ‹ كيرشالب هدحو هلل ةيدبعتلا رئاعشلا ىدقتو < داقتعالا

 .رومألا نم رمأ لك ىف هلا ةعيرش

 -هلوسرو هللا ايب ىلا ةروصلا ىلع - اهئادأب ًادبت ةالصلاو

 ىدؤت تح هللا دنع لبقتال انکلو < ءادالاب مالسرالا ةيرهظم ىطعتو

 ۳ نوعاملا نوعنيو نوءاري مه

 .. تادايعلا ةقب كلذكو

# #4 

 نم « هانيب ىذلا دحلا ىلإ ةدابعلا موهفم ىف داسفلا لصو نيحو
 قق نود ءادألا در £ رثاعشلا رصح م « رئاعشلا ف اهرصح

 . كشالو اخص اداسف اذه ناك دقف .. تايضتقلا نم اس قلعتيام

 Y] س ] نوعاملا ةروس )۱١۴۳(
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 راسحالا ةعيبط نف « دحلا اذه دنع فقوتيل رمألا نكي ملف كلذ عمو

 ءادأ ىف نورصقم مہنآو « راسنا هنآ نوسحال سانلا مادام دادزي نأ

 .. حيحصلا قيرطلا نع نوفرحنمو « بجاولا

 رئاعشلاب اخض الافتحإ لفتحت ىلوألا لايجألا تناك دقل

 -انفلسأ اك ست اہنأل - اف ةدابعلا رصحتال تناك نإو - ةيدبعتلا

 كلذ ىلإ رفاسملا ةجاع سحتو < دازلاب دوزتلا تاطحم انآ
 ٠٠۶ . دازلا

 نیب افوقو _ نوکت نأ یغبنی اک  مھسح یف ۃالصلا تناک دقل
 ناک , هللا ىدي نيب فقوملا كلذ بساني اتابخإو اعوشحو « هللا ىدب

 هللاف , هلک فقوملا مکح روضحلا اذه ناکو - مہولق ف ارضاح هللا

 مهو مهاريو « ةالصلل نوأيتي مهو مهاري . مهلع علطم مهنم بيرق
 . نوموقیو نودجسیو نوعکري مهو « نآرقلا نولتي مهو ‹« اہنودۇي

 ‹ مہنانکسو مہتاکرح بقري ‹ مہنم بیرق هنآ ةظح لك ف نوسحیو
 بيجتسيو « مہتابخإ لبقتيو « ممولق تاقفخ ىلع علطيو
 نم - ةالصلا ىدؤتف « مهسوفن ف هرثآ هلک اذه نوکیف .. مهءاعد

 نع مهاہنتو . هللا نم ابرق مهديزت . مہتايح ى اہتفیظو - مت
 هذه مهنأل « هلوسرو هللا ةعاط ىف ةبغر مهديزتو . ركنملاو ءاشحفلا

 دارا رخ ناف اودورتو :iı یٰاعت هلوق ف حا نأش ف ایش رص ı) دارا HN رکد درو )۱١٤(

 . [۱۹۷ : ةرقبلا ةروس] بابلألا ىلوأ اي نوقتاو . ىوقتلا'
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 .ِ مظعلا فقوملا موي فو ايندلا ةايحلا ىف هللا ناوضر نولاني ةعاطلا

 الئاھ اناجرھم _ نوک نآ یخبنی اک - مھسح ی مایصلا ناکو
 .. تاعاطلاب هللا ىلإ برقتلاو « ةدابعلل

 ! ليللا ف عبشو راهنلا ى عوج درحم نكي ۾

 مرح لوخدل ايت نمک ایحورو ایسفن هل نودعتسي امسوم ناک

 هيلإ وطخت نآ لبق تابحإالاو عوشخلاب هيلإ هسفن ئيس « ىسدق
 قلتي امأك « ةطيحم ىف اهوطخب ةوطح لكب هسفن رثأتت مم نمو « هامدق

 .. قاعألا ىلإ هنم ذفنت تاعاعشإ هنم

 سفنلا ف بسرتت ةريثك ناردأ نم سفتلا رهطت ةلماش ةدابع ناك

 لحنديو « هتايح ماظن ريغ نيح اہنع جرخیف « ناسنإالا ةايح داتعم ی
 .. ةايحلل ديدج ماظن ىف

 ددجيف مسجلا ايالخ ىلإ طاشنلا ديعي ماعطلا ماظن رييغت نأ اف

 ددی ‹ موصلا ف ٹثدح ىذلا ىسفنلا ربيغتلا كلذكف <« اتيويح

 < لبق نم اهداترت نكت مل قافآ ىلإ ةفافر ةفيفش قلطنتف « حورلا ةايح
 لماعتت ىلا ةمويلا لغاشملا ةأطو تح اس رجھف اهداترت تناک وأ

 كرابملا رهشلا كلذ ديعيف « حورلا ملاع عم لماعتت امم ثكأ سحلا ماع

 نزاوتتو « ناسنإلا ءانب ددجتيف « ةفيفشلا ةيحورلا انقاط سفنلا ىلإ

 .. تابغرلا نزاوتتو « رعاشملا هسفن ىف

 ىلع ءالعتسالا ىلع بيردتو سفنلل دينجت مايصلا نإ م
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 . هللا ىلإ اهتابخإو اهاوقت بولقلا ىف ىمني « تاوهشلا

 طابضنالا عم نوكت اعإ .. تاوهشلا ةباغ عم نوكتال ىوقتلا نإ

 كلت» : اع لاقو <« هللا اهددح ىلا دودلاب سفنلا مزلي ىذلا

 الف هللأ دودح كلت ر وآ 0 اهوبرقت االف هللا دودح

 )1 اهو دتعت

 ماستست تح « ةداع خبصي ىكل بيردت ىلإ جات طابضنالاو

 « هيدي ف اهداف حبصیو < ناسنإالا ةدارال دسحاو سفنلا تاوهش

 . ءاشي نيح ردقب  اهھسہحو « ءاشي نبح _ردقب  اهقلطي

 سفنلاو دسحلا نم لوانتي وهو ! بيردتلا كلذ وه مايصلاو

 : ىوقتلا ىلع

 نم نيذلا ىلع بتك اک مايصلا مكيلع بتك اونمآ نیذلا اہیآ ای »

 )٠۰۷( « نوقت مکلعل مكلبق

 سفنلل ةاكز _ نوكت نأ ىغبني اک - مهسح ف ةاکزلا تناکو
 . ءاوس اهّبونعمو اًهيسح اهلك ةايحلل ارهطو . اعم لامل او

 )٠٠١( ةرقبلا ةروس ] ۱۸۷ [

 )١١( ةرّمبلا ةروس 7] ۲۲۹ [

[AT] ةرقبلا ةروس ) ۹۷ ( 
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 . هللا ىلإ مدقت ةبرق اهنكلو . .ءةلودلل ىدؤت « ةبيرض » نكت م

 سح ىف جزتمت « ةينيع وأ ةيلام ةبيرض نوكت نأ نيب ريبك قرفو
 رهطتي هنأب ايدؤي نم رعشي نأ نيبو « اهرهقو ةلودلا ةوطسب اميعفاد
 ام ةيلاخ حدكلا نم ةديدج ةحفص ادبي م « هناردأ لسغي .. اہئادأب

 ء هللا قزر نم لك أيل ضرألا بكانم ىف یشمیف .اهضایب بوشی

 نم اولکو اہک انم یف اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج یذلا وھ
 ٠٠١ « روشنلا هيلإو هقزر

 ةقدص مهاومأ نم ذخ» : ةيركلا ةيالا هيلإ ريشت ىذلا رهطتلاو

 وهو « هدحو حشلا نم رهطتلا وه سيل ("'"« اب مہيكزتو مهرهطت
 هنكلو . لاملا ةاكز رك ذت نيح نهذلا ىلإ .ردلبتي ىذلا بيرقلا ىعملا
 هجوتب وأ مارحلا هلخدي نأ نم ضرألا بکانم ی هلک یعسلا ریهطت

 . مارحخلاب هيف

 رودب موقيل هتتشلت ىلإ مالسإلا فد ىذلا حلاصلا ناسنإالاو
 ‹ ةيحان نم لالا ةوهش ىلع ىلعتسي نأ دبال « ضرألا ىف ةفالخلا
 . ىرخأ ةيحان نم نينمؤملا نيبو هنيب ةوحخألا ةطبارب رعشي نآ دبالو

 ةايحلا ريفوت ىلع مهتناعإو مهنم نيزجاعلا ةلافك هيلع بجوت ةوحأ

 ]٠١[ للا ةروس )٠٠۸(

 ]٠١۳[ ةبوتلا ةروس )٠۹4(
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 . سانلا عيمج مالسإلا اهلفكي ىتلا ةيركلا

 < قزرلا ىلإ ىعسب وهو لالحلا بيطلا ناسنإالا ىرحتي نيحو
 حفترتو هسفن ومست كشالف نينمؤملا نيبو هنيب ةوخأالا هذه ىرحتیو
 ٩۱١ اهاکز نم حلفا دق » : هللا اهدیری اک وکرتف

 ‹ ناسنإللا اه ضرعتي ىلا قلارملا ربكأ نم قزرلا ءارو ىعسلاو
 : سوفنلا ىلإ ةببع تاوهش كانه نأل

 ةرطنقلا ربطانقلاو نيئبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز »

 ةايحلا عاتم كلذ ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليفل-او ةضفلاو بهذلا نم
 VIO اندلا

 بيطلاب مرتلت ملام تاوهشلا كلت ى قارغتسالل ةضرع سوفنلاو
 قلا ایلعلا قلاب ىر ةيحان نم لغشنت مامو ء ةيحان نم لالا
 : ظيلغلا ىسحلا عاتلا نع اب عفترتو سفنلا رعاشم بعوتست
 تانج مہر دنع اوقتا نیذلل ؟ مکلذ نم ريح مكشېنۋأ : لق » |

 نم ناوضرو ةرهطم جاوزأو « امف نيدلاخ رابنألا اهتعت نم ىرجت
 ال رفغاف « انمآ اننإ ابر : نولوقب نيذلا ‹« دابعلاب ربصب هللاو « هللا

 نضفنلاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا . رانلا بباذع انقو « انبوند

 «١١ راحسألاب نيرفغتسملاو

 ] ٠١ہ ١۷ [
 نارمع لآ ةروس (۱۱۲) ۹7 سمشلا ةروس

)۱١١( 

 ) )۱١١نارمع لآ ةروس ] ٠٤ [ .
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 ربك أ نم -ةاكزلا ةقيقح امهو هللا ليبس ىف ىعسلا كلذ ةلصح

 طقستالو ‹ ىلعألا ققألا ىلع مقتست ىكل ةيرشبلا سفنلل تانيعلا

 . تاوهشلا ةأامح ف

 : هتاكز ىدؤت ىذلا لالا ىف ةراهطلا طارتشا ناك م نمو

 ٠٠١ ۲ اط الإ لبقيال بتيط هلا نإ ر

 انجرح امو ‹ متبسكام تابيط نم اوقفنأ اونمآ نيذلا اآ ای

 ١١ ۲ نوقفنت هنم ثیبخلا اوممیتالو < ضرألا نم مکل

 ىلع ملسملا ةايح ىف اهاضتقم ىدؤت ةاكزرلا تناک كلذک م نمو

 : بسحف لالا بناج ى ال <« اهعاستا

)116( 
 « نوعجأر مهر ىلإ مآ ةلجو ممولقو اوتآام نوتؤي نيذلا ,

 ىلعو « اليبس هيلإ عاطتسإ نمل رمعلا ىف ةرم هنوك ىلع - جحل ا امأ
 نيح ىلسملا ةايح ف رثألا ةقيمع ةدابع وهف - « تادودعم امابأ » هنوك

 اهانعع ةدابعلا تسرام ىلا ‹ لوألا لايجألا هشيعت تناك اک هشیعب

 . قيمعلا لماشلا

 . هرک د قبس )11۳)

 [TTY] ةرمبلا ةروس )۱١٤(

 [ 1 ] نونمؤملا ةروس )١٠١(
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 ىلع حصضاو زيكرتب .. تادابعلا لك اتاط ف لمشت ةدابع هنإ
 .. تاذلاب ديحوتلا ةدابع

 ىذلا سبلملا تح .. عاتمو نطومو نكسمو لهأ نم ايندلا ةايحلا
 ,. هدق ىلع هتطایحع قنأتیو هب « نیزتی » نأ ناسنالا دوعت

 اهحوتو اركذو ةيبلت .. هدحو .. هللا ىلإ هلك كلذ نم درجت
 ,. ةدابعو اكسنو ةالصو

 ..رشحلا موب رک ذی رشح یو

 « حدكلا » نم داتعملا ريغ ىف نكلو « ةقشملاو دهحجلا نم ئش فو

 سفنلا دشي « رحل عون نم حدك ىف .. هتايح داتعم هيف قفني یذلا
 .. ضرألا عاتم نم اهعرتنيام ردقب رحخألا مويلا ىلإ

 لئاه ثدح سفنلا باسح ف انکلو .. « تادودعم امانا 1

 ةلحر ًأدبيل « ةظحللا دلو .. رخآ قلحخ ىه اعأك دوعتل ,. هلك اب

 .. لبق نم تناك ىلا ريغ ةديدج ةايح

 لوقل قادصم « للسما ةاح ی هاضتقم یدژب جحا ناک انه نمو

 ملو ثفري ملف تيبلا اذه ىنآ نم ١ : - لسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا
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)۱۹٩( 

 « همآ هتدلو اک عجر « قسفي

A OF Fe 

 .. ةدابعلا موهفم ريخت نيح افينع اريغت ريْغت اذه لك

 هجوتلا نم « ةدابعلا « تايضتقم ر نع سانلا لفغ نيحف

 نيحو « هناحبس هترضح ىف عوشخلاو هل ثابحإلاو < هتل صلخملا

 نأ ىغبني ىلا اهجناتنو « ا ةقلعتلا اهمزاول نع ةدابعلا تعطقنإ

 .. انودؤي نيذلا سوفن ى اتحاسم ترسحنا نیخ

 « ةدابعلا » ترصحماو < ةريعشلا ءادأ وه هلک بولطلا راص نیح

 كأ رسحني نأ ةدابعلا نم نوللا اذه ايرح ناك « رمألا اذه ىف اهلك

 .. تناك ةروص یأب ةربعشلا ءادأ وه بولطلا حبصب ىح ‹ رثک أف

 ىلع صرحلا هكرحب ايديلقت ءادأ وأ « حور ريغب ايلآ ءادآ ناك ولو

 .. هللا ةدابع ىلإ عفادلا هكرحم امم ثكأ ديلاقتلا

 دهش ىذلا ليحلا ىف ةدابعلا الإ تنا ىلا ةروصلا ىه كلتو

 .. رايلالا

 الو عوشحخ الب یدؤت تاکرح درع نوکت نأ ةالصلا تلصو

 « رك ذلاو تايآلا نم ايف ىلتيام ىنعم ىلإ تافتلا الو « تابحإ

 هرک دذ قبس )۱۱٩(
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 وأ <« هسفن یف ارثآ تکرت دق اہنآ سحت داکتال یلصملا اہنم فرصنیو

 انع لغشنا دق نکي مل ن اذه ‹ هتافرصت نم فرصت لع تسکعنا

 هلغاشم رئاس نم یش وأ < هحابرآو هرئاسخ باسح _ اف وھو - امامت

 ! ةيمويلا

 < راهنلا تاعاس بارشلاو ماعطلا نع عانتما درحم مايصلا حبصأو

 امغاك « فارسإلا دح ىلإ لصي راطفإلا دعب ماعطلا ىلإ مخض من عم
 « تايلسملا ر نع ثحببلا نع الصف ! موصلا رهشال ماعطلا رهش وه

 بجعأ وهام وأ « زافلتلا وأ عايذملا ىلع فوكع نم « موصلا ليل ىف
 .داللا ف «ةمرتع» فحص هرشنت امت « ًاوسأو ثالد نم

 ةينالفلا ةصقارلا نإ :لوقت تانالعإ نم « ةمدقتملا» « ةيمالسإلا
 فصتنم دعبام ىلإ ىنالفلا حرسملا ىف «!! ناضمر ىلايل ىح ١
 نمو صقرلا لبق نم اوماص ىذلا « نيياصلاب » حرسملا جیو ليللا

 نيب ضقانتلاب ساسحإ الو < مأتالو مهرودص یف جرح الب « هدعب
 ةعاس _ هللا كظفح _ ىه امنإف < راهنلا ف ىرجمامو ليللا ىف یرجمام

 ىلهاحلا ريبعتلا لوقب اك « كبلقل ةعاسو كبرل ةعاس » .,! ةعاس دعب

 ! رصاعملا

 برلا لكأ نم هعنمنال - لالا بحاص ااهادأ نإ  ةاكزلاو

 الو ةقالعالو ! لمع اذهو ةدابع هذهف ! هنم هردص حرحتالو
 قلا ليحلاو بيعالألا نع الضف ! لمعلا نيبو ةدابعلا نيب لحادت
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 ىلع لياحتلاب هب قدصت ىذلا لالا نم اءزج « یکزملا» اہم درتس

 ! نيكاسملاو ءارقفلا نم مهيلإ هادأ نم

 جرحالو .. « جالا » بقل ىلع لوصحلل ةلئاه ةصرف حیلساو

 كلذ تضتقا اذإ سومخلا نيملا فلحم نأ كلذ دعب « جاحلا » ىلع

 حقي اع الضف ! هب مومي لماعتلا نم عون ىأ وأ ةراجتلا « ةحلصم ر

 « نمؤملا ىلسملا نع الضف « لقاعلا اه لهذي رومآ نم هتاذ جحلا ی

 قوف نوسودب « جاجح» نمو « بکانملاب - دوصقم  عفادت نم
 مهحاورأ اوقهزي ىح جحلا ىف مه ناوحخإو مالسإلا ىف مه ناوخإ
 نم ءامتنالا وأ ةروص ةيأب مجرلا نم ءاهتنالا لجأ نم « نيلابم ريغ

 حصيال اناكرأ نوكرتي نيذلا نيلهاحلا ةلاهج نع الضفو ! فاوطلا

 .. كسنالو ةيدف نود ةحرص تافلاخم نوبكتري وأ « اب الإ جحلا

 ! نوملعيال مہنأل

 ةروص تناك أ ‹ ءادألاب بجاولا طقس : انؤالع لوقب

 ! باوث هل نكي م نإو تح .. ءادألا

 ! رمألا ىهتناو ةناخلا تددس _ ىرحخأ ةغلب - وأ

 نمؤم وهف وح ىا ىلع بجاولاب ماق دق مادام : انؤالع لوقیو
 المع لمعي مل ولو ةنحلإ لحخدي : ةثجرملا لاق لب ..رانلا ى دلجيال
 ! مالسإلا لاعأ نم ادحاو
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 ' نوك نع رظنلا فرصب ! لدجلل ًاريفوت انؤالع هلوقي ام ملسنو
 مآ رصاعملا انعقاو ىلع قبطنت ا نولدتسي یتا ثيداحألاو تابآلا .

 ! هيلع قبطنتال

 لحخدت نأ - كبر محر نم الإ - ىلابتال ةمأ مامأ انب اذإ .. مت
 !٠ رانلا ىف دولخلا نم ةاجنلا امسحو .. ايف دلحتال تمادام رانلا

 اهنم حورخلا مت ةنس فلآ نيسمح رانلا ف ءاقبلا نإ دحأ لوقيامو
 .. عاطقنا الب ايف دولا لثم <« هللا نم ةمحرب

 .. امف دلت ال تمادام رانلا لخدت نأ ىلابتال ىلا ةمألا نكلو
 . « ةفأرلا ناحل , اهطقتلت نأ لمأ ىلع ناحتمالا ىف بسرت نأ ىلابتال
 یعادت اک ملا الع یعادتت ‹ لیسلا ءاٹغک ءاثغ انفاس اک نوکت مرج ال
 ىلا ةليبقلا كلتك « رابتعاالو نزو اه ماقي ال « اهتعصق ىلإ ةلكألا
 : ىدقلا ىلرعلا رعاشلا اهاجه

 م گ تر u هم

 ! دوهش مهو نونداتسپ الو می بیع نيح رمألا یصمیو

 # # ډم

 هملعو <« هللا دنع نم لزن اك ةدابعلا موهفم نيب عساش قرف

 < هسرامو لوألا ليحلا هاعوو - ماسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . ةرحأتملا لايجألا هتمهف ىذلا رماضلا ليزها هئاشلا موهفملا نيبو
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 .. « سانلل تجرحأ ةمأ ريخ » جرح ىذلا وه لوألا موهفملا

 .. « ليسلا ءاثغ » جرح ىذلا وه ربحلألا موهفملاو

 .. ىهافملا حيحصت نم دبالو

 ) مهسفنأب ام اوریغی ىح موقبام ريخيال هللا تإ »

 ةثك كبجعأ ولو ٠ بيطلاو ثيبلا ىوتسيال : لق»
 . ٩۱۳  ٹیبخلا

 ىنكي ةنيمن ةلأنسم ىهالو .. ةيوناثالو ةيشماه تسيل ةلأسملا نإ
 ظعولا نم ليس ىح وأ .. داشرالاو ظعولا نم ىش اهلح

 5 داشرالاو
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 .. ديدج نم ءانب ىلإ جاتحت ةلأسم اهنإ

 اهب ماق ولو « رماضلا ليزملا هئاشلا وحنلا اذه ىلع ةدابعلا نإ
 نل ٠ طيحملا ىلإ طيحلا نم مويلا نوشيعي نيذلا مهلك نويلم فلألا
 ىلا لذلاو ناوملا ةدهو نم مهعفرت نلو < هيف مه امم مهذقنت

 بتكو « هللا اتك ىلا ةدابعلا ىه تسيل انأل .. طيسب رمأل

 ]١١[ دعرلا ةروس (.1۱۷)

 ]٠٠١[ ةدئالا ةروس )١١۸(
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 نيكقلا مه بتكو .. ةحيحصلا اتروص ف اب نوموقي نمل ةزعلا اهعم
 .. ضرألا ىف فالختسالاو

 ىف مہنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ,

 ىذلا مهيد مه ننكملو « مهلبق نم نيذلا فلختسا اك ضرألا

 ې نوکرشیال یننودبعی « انمأ مهفوخ دعب نم مہنلدبیلو ‹ مه یضترا
 (۱۱۹) ( اشسش

 نيح « ةدابعلا » كلت ىلع وه ةبالا نم حضاو وه اك هلك لوحملاو
 .. هللا هبتك ىذلا وحنلا لع ىدؤت

 ىلإ طيحما نم مويلا دوجوملا ءاثغلا اهب موقي ىتلا ةدابعلا امأ

 نم هللا الإ هلإ ال غرفت ىلا ةدابعلا - كبر محر نم الإ - طيحا
 اهلك فيلاكتلا حرحتو ‹ ناسللاب ىطنت ةملك درحم اهلعجمو « اهتايضتقم

 اهكرتتو «ةعفادلا ةيحلا امتنحش نم رئاعشلا غرفتو «ةدابعلا ةرئاد نم

 ىذلا نارسخلا اذه الإ ققحتال امنإف « هيف حورال اليزه امئاش- ءادأ
 .. ضرألا حقاو ۴ ءاثعلا كلذ هسراأع

 داقنإ نع زجعبال  ةرماضلا ةيئاشلا ةلب زها ةدابعلا هې _ ءاثعلاو

 ! ليبسلا نع دصي كلذك وه لب « بسحف هسفن

 م ولو « ةنحلا لحديسو نمم : نولوقيو هنع نوعفادي نيڏلاو

 )١١١( .روتلا ةروس 7]٠١[
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 ہہ مھعاود ةرارح ف نولفغب < مالسإالا لاعأ نم ادحاو المع لمعت

 كلذ هكرتي ىذلا ئيسلا رثألا نع نولفغي - صالحالا ميف دقتعنو

 ! عافدلا

 شيعي ىذلا ردخلا ىف هل ىلع ذإ « هسفن ءاثغلا ىف ءيبسلا رثألا

 بابشلا ف ئىيسلا رثألاو < هل هللا رّيغيف هسفنبام ريغ هلع الو « هيف
 ! مالسإالا ىلإ هوعدن ىذلا « فقغملا »

 . لحلا وه مالسإالا نإ :« فقثملا» بابشلا كلذل لوقن نيحف

 .. لحلا ىه هلل ةحيحصلا ةدابعلا نإو « لحلا ىه هللا الإ هلإ ال نإو
 ال یذ یهاهو « ًادوجوم مالسإلا اذ وهاه : لوقیو ارخاس هیفتکز هب
 رک أف كللذ عمو « ةماق ةدابعلا ىذ ىهاهو « ةدوجوم هللا الإ هلإ

 ةيسايسو ةيداصتقا لك اشم سانلا رثك أو .نوملسملا مه ارحأت سانلا

 ثحيبنلف ! نوملسلملا مه املحح سانلا ًاوسأو ¿ نوملسملا مه ةيعا جاو

 ىف رثألا مدع - مئاق وهو - هنأل « مالسإللا جراخ نذإ لحلا نع
 ! سانلا لكاشم لح ىلع رداق ريغ ! سانلا ةايح

 مه لوقنو « سانلا عمو انسفنأ عم ءاحرص نوكن نآ انل دبالو

 نإ :_ "١ سالا نم ليلا اذه ىلع مکحلا رادصإ ةضق نع اديعب

 اللو « هللا .هلزنأ ىذلا نيدلا وه سیل سانلا ةايح ٤ مويلا دوجوملا

 فو ٠ هللا الإ هلإ ال موهفم ١ : لوألا لصفلا ىف ةيضقلا هذه ىلإ انرشأ نأ قبس )٠۲١(
 ٠ ةيمالسإلا ةوحصلا ١ : لصف « رصاعملا انعقأو ١ باتک
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 م + الوأ هاغملا حيحصت نم انل دبال هنإو . هللا اهم رمآ ىتلا ةدابعلا

 ىملعو ىراضح رخأت نم نيملسملاب لحام نإ : ممه لوقن م

 .. یحورو یرکفو یعاټجاو یداصتقاو یدامو یسایسو یرکسعو

 تايمتح هببس نکی ملو ,! "'نوملسم مہنآ هببس نکی مل خلا
 كولس داسف وه ليصألا هبسس 3 OYY , ةداصتقا ًاراوطأالو ةيكراټت

 . هاوتحم لک

 ىلع دحأ رج مل ةدابع « ةوق نم تعطتسا ام مه اودعأو › تناک مویف

 ! مهتارخ بالتساو نيملسلا ضرأ لالتحا

 لب ¢ ىملع فلخت كانه نكي مل « ةضيرف معلا بلط ١ ناک مویو

 اهسرادم ى ابروآ تملعت تلا « معلا ةمأ ىه ةملسملا ةمألا تناك

 ! اتاعماجو

 تناک « ةدابع « هقزر نم اولکو اک انم ف اوشماف تناک مویو

 ! ضرألا تاعمتم ىنغأ ةيمالسإلا تاعمتحلا

 نم مه قب ام نيملسملا خلسل ىركفلا وزغلا ىف اهمدختسا ىلا برغلا ةلوق كلت )۲١(
 .  آ مالسإ

 لحال هنأ سانلا عانقإل ىركفلا وزغلا ىف امنومدختسي ىلا نييعويشلا ةلوق كلت )٠۲۲(

 ! ةيعويشلا الإ مه
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 ناکو « ةدابع « هتیعر نع لوثسم مکلکو عار مکلک» تناک مویو
 عمتحا یف ءارقفلل نکی مل « هتيعر نع لوئسمو عار هنأ رعشتسي رمألا ىو

 حمتحلا ف قبطب ناكر قفلا ةلكشمل ىنابرلا جالعلا نأل « ةيضق ىمالسألا
 . ۳ ١ هلل ةدابع ىمالسالا

 ةًأرملل نكت مل « ةدابع « فورعملاب نهورشاعو ر تناك مويو

 تناك اہ اھ هللا رمآ تلا تاناضلاو قوقحلا لك نأل ! ةيضق ةملسملا

 ! هلل ةدابعو <« هلل ةعاط <« الإ ىدؤت

 .. اهوأ هب حلص اب الإ ةمألا هذه رحخآ حلصي نلو
 ميحاغملا ىلع ديدج ءانب ةماقإ مم ءالوأ مهافلا حيحصت

 نع تثحبف « اتيضتقاف ةيقيرفإ تاقدص ىلع رمع ىثعب :ديعس نب یجب لوق (۱۲۳)

 اب تيرتشاف ٠ سانلا زيزعلا دبع نب رمع ىنغأ دقف « دجأ ملف ممه امرطعأ ءارقف
 نب مساقلا دیبع ېا ظفاحلا مامإلل « لاومألا , باتك ىف ءاجو . مہتقتعأف اديبع

 .. مرم آ نب دیعس یٹدحو : (۳۹۸ ۳۹۷ ص ) ھ٤۲۲ ماع یوتملا مالس

 : قارعلاب وهو نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ىلإ زيرعلا دبع نب رمع بتك : لاق

 سانلل تجرحخأ ىنإ : ديمحلا دبع هيلإ بتكف ٠ مہتايطعأ سانلل جرحأ نآ ,
 سیل ركب لکر ظنا نأ, : هيل بتکف» لام نیملسملا لام تیب یف تب دقو مہنایطع'

 نم لک تجوز دق ىلإ , هیلإ بتکف « هنع قدصأو هجوزف هجوزت نأ ءاشف لام هل

 نأ, : اذه جرخت دعب هيلإ بتكف « لام نيملسملا لام تيب ىف قب دقو تدجو

 انف . هضرأ ىلع هب ىوقيام هفلسأف هضرأ نع فعضف ةيزج هيلع تناك نم رظنا

 ! « نيماعل وأ ماعل مهديرنال
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 ۲۹, مالسإلل ةحسحصلا

 اهدسو تاظحا ىف فلختلاو فعضلا وحمب رحس كانه نوكب نلو

 . .. ةوفو امدقت

 .. ضرألا ىف سانلا ةايح اميلع موقت ةينابر ننس كانه اعإ

 .. حيحصلا لحلا انيتأي ةحيحصلا ننسلا بسح لمعن نيحو

 ! براي
 مكنم اونما نيذلا هللا دعو » : ايندلا ةايحلا نع ىلاعت لاق امإ

 قفالحألا لماعلا درجو . الخ الارتحلا اياضقلا لزتخن اننإ انع نويعويشلا لوقي )٠۲١(

 ىداملا راطإلا نع ادر .-اهلك رومألا هيلإ درنو . (! ةديقعلا هب نودصقيو )
 ريسفتلاو ةيلدحلا ةيداملاب الهجو . انم ةجاذس . ىعراتلاو یبطلاو یداصتقالاو

 ةشقانم نييعويشلا تالوقم رئاسو ىداملا ركفلا تشقا دقو ! خيراتلل ىداملا

 نم ٤٤٤ ص ےہ ۲۵۹۸ ص ) ٦ ةرصاعم ةيركف بهأذم رر باتک یف ةضيفتسم

 : طقف لوقن انكلو . ةداعإلل انه لاح الو ( م ۱۹۸۳١ -.ه ٠٤١۳ لوألا ةعبطلا

 مهلھج بیس انم الک نم نوموتی اک ادرح ایقالحا الماع سیل ہیر وعدن یذلا نإ

 یرکف یداصتقا یعاججا یسایس ماظن اہم قثبنپ ةدیقع مالسإالاف , ماسالا ةقيقحم

 لالخ ةي رشبلا عاضوأ بساني اع ةروصلا ريغتم سسألا تباث . ىدام یراضح
 نأ زوج ال ىلا ةتباثلا سسألاب ادبأ موكحم مثادلا هريغت ىف وهو ٠ ةيختراتلا اهتريسم
 نود - قالحألا لماعلا « زربن » انك اذإو . ةي رشبلا ةايللا دسفي اهريغت نأل . ريغتت
 ركفلاب نيرثأتم . ادمعتم الافغإ هنولفغي نييعويشلا نأل كلذ لعفن اننإف - هدرجن نأ

 . ةيعويشلا مه غاص ىذلا ىدولا
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 مهلبق نم نيذلا فلختسا اك ضرألا ىف منفلختسيل تاحلاصلا اولمعو

 نما مهفوخ دعب نم مہلدبيلو ٠ مه ىضترا ىذلا مهيد مه ننكملو

 0 ایش یل نوکرشیال ینودبعب

 لهأ ىفامأ الو مكينامأب سيل» : ةرحآلا ةايحلا نع لاقو

 لو الو هللا نود نم هل دجمالو هب رج اءوس لمعي نم . باتكلا

 . "” ۲ ارق نوماظيالو ةا نولحخدي كثلوأف

 قيرط هتاذ وه ايندلا ىف زوفلا قيرط نأ تايآلا نم حضاوو

 . قارتفا الب ةرحنأالا ىف زوفلا

 مکنم اونمآ نيذلا , : مه ايندلا ی نونکملا نوفلختسمل اف

 « تاحلاصلا اولمعو

 مه كثلوأف « نمم وهو ىنأوأركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو (

 . ةرخالا ىف نوزئافلا

 ‹ ةرحخالا ةعرزم ايندلا لع ىذلا نيدلا ىف كلذ ىف ةيارغالو

 بلطو <« ىابرلا لدعلا قيقتو  ضرألا ىف هللا مكح ةماقإ لعجيو

 لهألا ةرشاعمو ‹ قزرلا ءارو ايعس ضرألا بكانم ى ىشملاو < معلا

[o7 رونلإ روس )۲٥( 

 ) )۱۲١سہ۱۲۳7 ءاسلا ةروس ١٣۲٤١[
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 قالحخألاب قلختلاو <« هلا ءادعأل ةدعلإ دادعإو « فورعملاب
 مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاك ابولطم « ةدابعلا نم اءزج .. ةلضافلا
 (IY) جحلساو

 < نايإلا ىمسم نم لمعلا جرم ىذلا « ةئجرملا قيرط امآ

 ةرخالاو ايندلا ىف رساخلا قيرطلا وهف « ةدابعلا موهفم نم هجرحيو

 .ءاوسلا ىلع

 ٩٩۵ هتک اش ىلع لمعي لک : لق »
 )۹7 اولمع ام تاجرد لکلو 0

 . « ةرحلآلاو ايندلا موهفم » ناونعب لات لصف ف ىنعملا اذه ليصفت ىلإ دوعنس (۱۲۷)
 ]^۶ [ ءارس الا ةروس )1۲۸)

 [۱۳۲] ماعنالا ةروس (۱۲۹)
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 ردتلاو ِءاصفلاموهفم

 اپس اک 4 اسما ةدہمع نم یسیئر عرج ردقلاو ءاضقلاب ناعاالا

 هبتکو هتکئالمو هللاب نمؤت نأ نامی الا » : مالسلا هيلع ليربج ٹیدح
 . ۲ هرشو هریحخ ردقلاو حلالا مویلاو هلسرو

 . ليوطلا اهخيرات ىف ةمألا هذه تازيمم نم وهو

 ة ءان ةعفأد ةوق ةمألا هذه 52 لوألا لايجألا سج ف ناک هنکلو

 ةماده ةيبلس ةوق اهْنم ةرحأتملا لايجألا سح ىف راص ام ردقب « ةكرح
 هتروص نع اهسح ىف ردقلاو ءاضقلا موهفم فرحا نيح < ةل خس

 هذه نيب ام ناتش نکلو نلالا ف ةدحسأو ةرهاظلا ةروصلاو

 ! ةمألا هذه ةايح ىف ءىش لك ىف ثدح اک .. رمألا ةقيقح ى كلتو

 نيملسملا نم ىلوألا لايجألا اهقطنت تناك ىلا ةداهشلا ظافلآ نإ
 هلإ الآ دهشأ , ةرحأتملا لايجألا ناسل ىلع ترج ىلا ظافلألا تاذ ىه

 ناخيشلا هجرحأ )١(



 ضرألا زت تناك لوألا نكلو « هتلا لوسر ًادمع نأ دهشأو « هللا الإ

 لماكلا اهديصرب ضرألا عقاو ىف لمعت تناك اہنأل اھکرحتو اھلک

 دعت مل لب < ضرألا ىف ايش عنصت دعت مل ةريحخألاو < ةلماكلا اتنحشو

 ىركسعلا وزغلا مامأ ىمالسإللا دوجولا ىلع ظفاحت نأ ىح عیطتست

 نم رطحخأ وه ىذلا ىركفلا وزخلا مامأو « ىداصتقالاو ىسايسلاو

 . ! ديصر الو ةنحش ريغب ةملك تراص اهنأل « اعيمج ءالؤه

 « ىلتي نآرقو « دوجسو عوكرو دوعقو مايق نم ةالصلا تاكرحو

 اہنکلو . ءىش ایف ریغتی م مویلا ىلإ تناک ذنم یھ یھ < ددرت ظافلآو

 ىّدؤت تناك اهنأل « ةبيهم ةيوق ةيح ةمأ دوجو نع نلعتف ماقت تناك

 تققح ىلا ةمألا دوجو نع نلعتف « اهاضتقم ىدؤتو <« امیمح لع

 ةيأ ىلع ةبلغلا مت نم اه ناكف « ىناسنإللا دوجولا ةياغ عقاولا ملاع ىف
 ةنسل اقيقحت « ةحيحصلا هتروص ىلع دوجولا اذه قق ال ىرحأ ةمأ

 : ضرألا ف هللا

 ىدابع اثري ضرألا نآ رکذلا دعب نم روہزلا یف انبتک دقلو

 . «نوحلاصلا

 : ةصاحخ ةمألا هذه هلا دعؤل *اقيقحتو

 ىف مہنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو »
 ىذلاإ ميد مه ننکملو مهلبق نم نيذلا فلختسا اک ضرألا

 . ]٠٠١[ ءايبنألا ةروس (۲)
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 ې نوکرشی ال ینتودبعی انمآ مهفوخ دعب نم مہنلدہیلو « مه یضترا
 . "٩ ۲ اعسش

 نأب ناعإالا ىه ةرهاظلا امتروص .. ردقلاو ءاضقلا ةديقع كلاذكو
 هللا نم ءاضقب متي ناسنالا ةايح فو نوكلا اذه ف ثدحم ام لک
 ناسناللا ةايح ى الو هلک ضيرعلا نوكلا اذه ى ٿدحم ال هنآو « ردقو
 . هللا هردق ام ہل

 , ° «ردقب هانقلخ ءىش لک انإ»

 نم باتك ف الإ مکسفنآ یف الو ضرألا ف ةبيصم نم باصأ ام»

 “ريس هللا ىلع كلذ نإ , اهأرن نأ لبق

 هتلاو « هبلق دېم هللاب نمي نمو « هللا نذإب الإ ةبيصم نم باصأام ١

 . «  ےلع ءیش لکب
 هللا ىلعو < انالوم وه < انل هللا بتكام الإ انبيصي نل : لق»

 . ” « نونمۇملا لكوتيلف

 لوألا لايجألا نيب ةديقعلا هذه ةقيقح ىف مخضلا قرافلا نكلو
 لايجألا هتسرام اك هللا ىلع لكوتلا نيب قرافلا وه ةرحأتملا لايجألاو
 رادحالا رصع م ٤ راسعالا رصع ف ثدح ىذلاإ لک اوتلاو وألا

 , ]١١[ نباغتلا ةروس (“) , ]٠١[ رونلا ةروس (۳)
 . ]١١[ ةبوتلا ةروس (۷) , [4۹] رمقلا ةروس )٤(
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 ةالصلا قرافو < هللا الإ هلإ ال قراف نع ةماخض لقي ال قراف وهو

 ! لايجألا كلتو لايجألا هذه نيب ام تادابعلا رئاسو

 وه نوکلا ف ثدحمب وآ هل ثدحب ام لک ناب نمؤی لوألا ملسملا ناک
 حوللا ىف لزألا ذنم هللا هردق ام رْيْعي نل ائيش نأو « هردقو هللا ءاضقب

 . ظوفحملا

 ىلإ تبهذ اذإأ : هسفنل لوقي نأ كلذب هنايإ ةجيتن تناك م

 هردق ام یلع یرجم هنإ مآ ؟ كانه ىلإ ياهذ ببسب تق لاتقلا ناديم

 هللا نم ءاضقب _ لتقأسف كانه ةداهشلا ىل. بتك ناك نإف « ىل هللا

 بتك دق هللا ناك نإ ىننإ مّ ؟ دوعأسف ةدوعلا ىل بتك ناک نإ و  ردقو

 ., . لاتقلا ىلإ بهذأ ملو اذه یناکم یف تنکو لو تومأسف توملا یلع

 ىأ ىلع ردقم وهو توملا فوح ؟ لاتقلا نع ىلدعقي ىذلا اه نذإ
 ؟ لاح لک ی هتلا هردق ام الإ هنم یلانپ نلو یذألا فوح مآ ؟ لاح

 « انل هللا بتكام الإ انبيصي نلو « انبر ةضيرف ءادأ ىلإ بهذنلف الك
 سفنب لاتقلا ىلإ بهذي مم . نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو انالوم وه
 اذه هب رصنيو < ضرألا ى هردق هب هللا یضمْيف « لسبتسیف ةعاجش

 امإو ةداهشلا امإ « هل هللا هردق ام هرمأ نم نوكي مت « هل نکو نيدلا

 .رصنلا

 . ۴٩“ نيينسحلا ىدحإ الإ انب نوصبرت له : لق»

 . ]٠۲[ ةبوتلا ةروس (۸)
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 دحأ ةيزه دعب نايإالا فاعضو نيقفانلا سوفن تبرطضا الو
 سوفن ف اهخسرتو اهدكؤتو ةقيقلا هذه ررقت تانيب تايآ تلزن
 . نينمۇملا

  ۴١مكيم ةفئاط ىشغي اساعن ةنمأ مغلا دعب نم مكيلع لزنأ «
 ةيلهاحلا نظ قحا ريغ هللاب نونظي < < مهسفنأ متمهأ دق ةفئاطو «‹

 نوف . هلل هلك رمألا نإ : لق ؟ ءىش نم رمألا نم انل له : نولوقب
 ا ل ا : نولوقي < كل نودبي الام مهسفنأ ىف

 لتقلا مہيلع بتك نیذلا زربل مکتویب شف متنکول : لق ! انهاھ انلتق ام
 فام صحعلو « مكرودص فام هللا ىلتبيلو . مهعجاضم ىلإ

 ںودصلا تاذب ےلع ہتلاو ‹ مکبولق )(

 اذإ مہاوحخإل اولاقو اورفک نیذلاک اونوکت ال اونمآ نيذلا اهي اي»

 ولدت امو اوتام ام اندنع اوناکول یڑغ اوناک وأ ضرألا یف اوہرض
 نولمعت ا هللاو « تیمیو یجب هللاو , مہولق ی ةرسح كلذ هللا لعجيل
 ام ريخ ةمحرو هللا نم ةرفغمل مت مم وأ هللا ليبس ف متلتق نلو . ريصب

 , ' « نورشحت 7 یال ملتق وأ مم نالو . لوعمج

 رشنل ضرألا ليها فشكي وهو لعفي لوألا ملسملا ناك كلذك
 بكانم ف شيو « قزرلا ءارو ىعسللو « ملعلا بلطلو « ةوعدلا

 )٩( نارمع لآ هروس ٤7 ([.

 )٠١( نارمع لآ ةروس ]۱۹٦ہ ۱۵۹۸[ .
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 . تاقشملاو راطحألل ضرعتبو ضرأللا

 . هللا ىلع لكوتو .. مدقأ نأ هسح ىف ةدعاقلا تناك

 هردق ام راظتنا ىب دوعقو سعاقت ىلإ مادقإالا اذه لوحت فیک

 ! ؟ هللا

 ني ال ردقلاو ءاضقلاب هناعإ نأ لوألا ماسملا سح یف ناک كلذک

 . ءازجلل هضرعب ًاطخ بکتری نیح هلمع نع هتیلوشسم

 . نينمؤملا سوفن ىف اقيمعو الئاه سردلا ناك دحأ ةعقو ىو

 لسو هيلع هللا ىلص - مموسرو مهدئاق رمأ ةامرلا فلاخ دقل

 ,.ريطلا مهفطختت نيملسملا اوأر ولو مهنكامأ اوحري الأ مهرمأ ذإ

 ‹ اهتياغ ىلإ تهتنا دق ةكرعملا نأ اونظو « رصنلا اوأر نيح مہکلو

 اورداغف ‹ اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ نع مثانغلا ملغش

 رک انه نمو ! مثانغلا نم بيصن م بسحب الأ ةفاخع اولزنو مهنكامأ

 ةوقلا فارصنا ىلإ نينئمطم نيملسملا شيج ىلع مهل نوكرشلا

 ف فينعلا بارطضالاو ةعزها تناكو . ةامرلا لبج قوف نم ةبراضلا

 امو ٤ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباصإو < شيخا فوفص

 قيرفت ف كلذ رٹأو < مالسل او ةالصلا هيلع هلتق نم رافكلا عاشأ

 .. شيحلا ةدحو
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 كلذك لزنو . اولعف ام ىلع نينمؤملل ديدش باتعب نآرقلا لزنو
 : تايآلا كلت حرشلا اذه نم ناكو . نايبلاو حرشلاب

 وه : لق ! ؟ اذه ىئأ متلق اميلثم معتبصأ دق ةبيصم مكتباصأ الوأ»

 قتلا موي مكباصأ امو .ريدق ءىش لک ىلع هللا نإ . مكسفنأ دنع نم

 ,«٠ . اوقفان نيذلا ماعیلو ‹ نينمۇملا ماعيلو هللا نذإبف ناعمحلا

 , هللا نذإب وه تقولا تاذ فو ,. مكسفنا دنع نم هنإ

 هردقو هللا ءاضق نم هنأب ناميإللاإو « ةمناق ًاطخلا نع ةيلوثسملا

 , ناضراعتب ال .. مثاق

 تزيمت ام مظعأ نمو ةمألا هذه هتملعت ام مظعأ نم اذه ناک دقلو
 هناعإو « هلمع نع هتيلوئسع ناسنإلا نايإ نيب ضراعتلا ةلازإ : هب
 نزاوتل ىرشبلا بلقلا ىف اعم نيرمألا رارقإو « هردقو هللا ءاضقب

 ساسحإلا هليازي الف « ضرألا هذه یف هتریسم ی اب نزاوتیو « انی
 كلذك هليازي الو « ةريغصلاو ةريبكلا ىف هيلإ علطتلاو هلا ردقب مثادلا
 . باوصلاو ًاطخلا نازيم اہنزوو هسفن لاعأل هتبقارم

 ىوعدب ةيلوئسم لك نم لصنت ىلإ عيدبلا نزاوتلا اذه لوحت فيك
 ؟ هردقو هللا ءاضقب نا الا

3fا 2  
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 ردقلاو ءاضقلاب اهنابإ نأ لوألا ةمألا سح ىب ناک كلذك

 . بابسألا ذاختا عم ضراعتي ال

 ةايح شو نوكلا اذه ىف اننس هلل نأ بناج نم نوکردی اوناک د قل

 كلم ةقراحخ ةنس - ىلاعتو هناحبس - هتل نأ عمو . رييغتلل ةلباق ريغ رشبلا

 هللا ةئيشم نأل « ءىش اهديقب الو اهزجعب الو ‹ ءیش لک عنصت نآ

 هتنس نوکت ناب یضق دق هتردق تلج هللا نأ الإ ‹ دیق لک نم ةقيلط

 « اه ءانثتسا ةقراخلا هتنس نوكت نآو <« ايندلا ةايحلا ىف ةتباث ةيراخلا

 . هللا ةئيشم ةقلعم امهاتلكو

 اذإ ةيراحلا ننسلا ةاراحم نم مه دبال هنآ مهسح ی ناک كلذل

 نم دبال هنآ ی « مہتایح عقاو ىف ةنيعم ةجيتن ىلإ لوصولا ىف اوبغر

 , ةيراجلا ننسلا كلت بسحع جئاتنلا ىلإ ةيدؤلا بابسألا ذاختإ

 , لزنملا هباتك ف احرص انايب كلذ مم هللا نيبو

 دکل ردقو ‹ ضرألا ىف نکو رصتني نأ هنيدل هللا ردق دقلف

 : طب نأ رافكلا

 هلک نيدلا ىلع هرهظيل قتلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه ,

 . '"( نوكرشملا هركو لو

 . '" «نوزجعي ال مہنإ . اوقبس اورفك نيذلا نبسحم الو ر

 ]١۹[. لافئألا ةروس ]١۹[ )٠۳( فصلا ةروس (۱۲)
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 . هردق نوقبسي الو ‹رصنلا هنیدل تک یذلا هلا نوزجعب ال

 , ةذفانلا. ىه هتدارإو قباسلا وه هردقف

 م لاق اعإ ! الك ؟ ذفان دبال وهو « یردق ذافن اورظتناو اودعقاف

 هنأبو ٠ نيدلا اذه بوتكملا هردقب هيف مهفرع ىذلا تقولا سفن ى

 : اودعيو اودهاجم نأ مه دبال هنإ  ةلاحم ال ذفان

 مه اودعأو .نوزجعي ال مهنإ ء اوقبس اورفك نيذلا نبسحم الو »

 ‹ مکودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام

 یف ءیش نم اوقفنت امو . مهملعي هللا ‹ مہنوملعت ال مہنود نم نیرحآو
 ] ٩۶ « نوملظت ال منو مكيلإ فون هللا لیبس

 ۲)۰ ہکماقآ ثش و مکرصنی هللا اورصنت كا

 نم ارودقم اردق رصنلا ناك نإو « رصنلل بابسألا ذاختا نم دبالف

 , هللا دليع

 نأ دال هنأب هناعإو ‹ هللا ردقب هنايإ ملسملا سح یف رواحت |ذکهو

 تناك نإو « ةيراحلا ةنسلا بسحع جئاتنلا ىلإ ةيدؤملا بابسألا ذختي

 جئاتنلا ىلإ - اهتاذب - ةيدؤم اظت ‹ بابسألاب نتفتل كرتت مل ةمألا هذه

 نينح سرد ناك دقف ‹ ةرصاعملا ةياهاحأ عنصت اك هللا ردق نع لزعمب

 )٠4( لافنألا ةروس ]١4. ٠١[ , )٠١( دمحت ةروس ]۷[ .

 ل۳



 . نينمؤملا سوفن ىف ىلا اذه تيبثتل

 . ایش مکنع نغت يلف مکنشک مکتبجعأ ذإ نينح مويو ..

 هللا لزنآ مت . نیربدم متیلو مت ‹ تبحر اب ضرألا مكيلع تقاضو

 بذعو « اهورت مل ادونج لزنآو « نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنیکس
 . '"« نيرفاكلا ءازج كلذو . اورفك نيذلا

 . هيلع تبرتو ةمألا هذه هتملعت ام عدبآ نم كلذك اذه ناكو

 نيبو ‹ بابسألا ذاخحتا ريغب لكاوتلا نيب ةيضرألا اهترسم ىف نزاوتتل

 . بابسألا ىلع لاكتالا

 ذاا نع دوعقو « ةلماك ةيبلس ىلإ عئارلا نزاوتلا اذه لوحت فيك

 ؟ هللا ىلع لاكتالا ىوعدب بابسألا

3 3 3 

 ‹ هللا ردقل ملستلا نيب ضراعت لوألا ةمألا سح ىف نكي م هن م

 . نوكي نيح ئيسلا عقاولا ربيغت ىلع لمعلاو

 . هردقو هللا ءاضقب عقاو رشبلا ةايح فو دوجولا اذه ی یش لک نإ

 . نينمؤملا سوفن ف هيف كشالو كلذ ىف لادجال

 هردقو هللا ءاضقب عقاو وهف سانلا ةايح ف ئيس عقاو دجوي نيحو

 . Y1] ~7 ةب وتلا ةروس ()
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 مهفلاخ ببسب دحأ موي نينمؤملل ثدح اك سانلا دنع نم بسب ءاوس

 ناك اک هيف مه ةيلوثسم ال رمأل وأ ملسو هيلع هللا ىلص - _ هللا لوسر رمأل

 - هنع هللا ىضر - باطلا نب رمع ةفيلخا مايأ ساومع نوعاط ف لاح ا

 . هجالع لئاسو الو ذئموي ةفورعم نوعاطلا باہسأ نکت مو)

 نينمؤملل هلا دنع نم ءالتبا وأ ( نيحلا كلذ ىف دحأ ىلع ةيلوثسم الف

 : هللا ننس نم ةنسب ىرجت ىتلا ءالتبإالا تارتف ىف ثدحب اک مهصحمل

 انتف دقلو ؟ نونتفی ال مهوانمآ اولوقب نآ اوکرنی نآ سانلا بسحأ »

 نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف « مهلبق نم نيذلا
 ۷ «نيذاكلا

 هللا ءاضقب هلك ثدحع ضرألا ىف سانلا بيصي امم هريغو اذه

 . , هردقو

 لمعلا مدع ىع هللا ردقل اوملستسي نأ سانلا رمأي مل هتلا نكلو

 وأ) ملستلاب مهرمآ اإ . هيف مه ىذلا ئيسلا عقاولا رييغت ىلع

 ل موتحم ردق هنأ ىلع لعفلاب عقو اب ىضرلا ىنعم هللا ردقل (مالستسالا
 رمأف هرييخت ةلواح وأ هرييغت مدعو « هدنع دوعقلا امأ . هيفالت نكمي نكي

 هنآ ىلع عقو اع یضرلاب هل ةقالع الو « هيلع ثح الو هب هللا رمأی مل رحنآ

 )١۱۷( توبكنعلا ةروس ]۲- ۳
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 . لاخلا ليبس ىلع اهيلإ انرشأ ىتلا ةثالثلا جذامنلا ذحأتلو

 دنع نم ردقبو نينمؤملا دنع نم ببسب « دحأ ةيزه تعقو نيحف
 : هتاذ تقولا ىف هللا

 .ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ ‹« مكسفنأ دنع نم وه : لق»
 . “هللا نذإبف ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو

 : رودقملا ردقلا اذه اوملسي نأ نينمؤملا نم هللا بلط

 هللاو < مکباصأ ام الو مكتافام ىلع اونزت اليكل خب اغ مکباثأف »

 ةفئاط ىشغي اساعن ةنمأ ملا دعب نم مكيلع لزنأ م , نولمعت اع ریبح
 . .(٩٩ مکنم

 اولواحي الو ‹« اودعقيو ةيزهلل اوملستسي نأ منم بلط ل٠ نكلو
 م رودقم ردق هنأ ةجحع هيف مهسفنأ اودجو ىذلا ىيسلا ففقوملا رخت

 . ! ؟ اولواح اهم هنم اوتلفیل اونوکی

 اذمط امامت رياغم هاجتا ىلع لدي افرصت فقوملا كلذ ىف فرصت « ييرملاو
 ‹« ىرخأ ةرم ودعلا ءاقلل - ميناحارجم - نيملسملا عمج دقف . نظلا

 ۱۹٥ ۱١١[. ] نارمع لآ ةروس (۱۸)

 , ٠١٤[ ۔۳١٥۱] نارمع لآ ةروس (۱۹)
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 : «حرقلا مهماصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا» نينمؤملا

 نيذلل ‹ حرقلا ماصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا ,

 دق سانلا نإ سانلا مم لاق نيذلا . ىظع رجأ اوقتاو مهنم اونسحأ
 منو هللا انبسح : اولاقو « اناعإ مهدازف « مهوشحلاف مکل اوعمح

 ناوضر اوعبتاو ءوس مهسسمي مل لضفو هللا نم ةمعنب اوباقناف . ليكولا
 ۰  ےظع لضف ود هللاو « هللا

 دنع نم ببسب ناک نإو) هللا نم ردقب اومزه نيذلا مهءالڙهف

 مهف . « للیکولا منو هللا انبسح ر : نولوقي ( هتاذ تقولا ف مهسفنأ

 ! ديدج عقاو ىلإ ئيسلا عقاولا نم اوجرخيل هللا ىلع نولكوتي

 ردق ناك اذإو ! ديدج ردق ىلإ علطتلا نم قباسلا هللا ردق مهعنمي الو

 رحآلا هللا ردق ىلإ نوعلطتي مهف « هوبكترا اط ميباصأ دق لوألا هللا

 ٠ لوسرلاو هلل ةباجتسالا وهو < ملطتلا كلذ ید نیب هنومدقي لمعب

 ذاختا وهو . ءاطحألا هيف تعقو ىذلا كولسلا دعب حيحص كولسب ىأ
 ملستلا مهسح ف ضراعتب مل اذكهو . هللا ىلع لكوتلا عم تابسألا

 .رييغتلا ىلع لمعلا عم معقاولا هللا ردقب

 هللا یصر حارا نب ةدیبع وبا هل لاقف <« فارصن الاب دنحلسإ رمأف

 ۱۷٤[. -۱۷۲] نارمع لآ ةروس (۲۰)
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 ردق ىلإ هللا ردق نم رفأ : لاق « ! ؟ هللا ردق نم رفتأ» : هنع

 - هنع هللا ىضر - ةفيلخلا مهف قمع ىلع لدت ةغيلب ةرابع ىهو « ! هللا

 « لعفلاب سانلا ىلع عقاو ردق نوعاطلا نإ . ردقلاو ءاضقلا ةضقلا

 , بجاو رمأ هيشاحت ىلع لمعلاف . هشيجو رمع ىلع دعب عقي مل هنكلو
 عني ال نوعاطلاب هللا ردقف , كلذك هللا نم ردقب - متی نیح - متی وھو

 ابنظ ىلا بابسألا رمع ذختإ دقلو ! نوعاطلا نم ةاجنلاب هللا ردق

 . هللا نم ردقب ةاجنلا تمتف « ةاجنلا ىلإ ةيدؤم

 نم ةنس وهو - شيرق دي ىلع نينمؤملا باصأ ىذلا ءالتبالا ىو

 ءدب ف ةيلهاجلا هجاوت نينمؤملا نم ةعاج ىأ عم فلختت مل هتلا ننس
 كلذك ةكحلو < هللا نم ردقب اعقاو ءالتبالا ناك- نيكقلا لبق ةوعدلا

 : اهديريو هللا اهملعي

 . '"«نيبذاكلا نملعيلو « اوقدص نيذلا هللا نملعیلف »

 نم نينمؤلاو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر كلذ عنم لهف

 ىلإ ةرجهابو <« انيح نيكرشملا ضعب نم راوحلا بلطب ؟رييغتلا ةلواح

 ؟رمألا رحنآ ةنيدملا ىلإ ةرجهاب نذإلا ءاج ىح <« انيح ةشبحلا

 هللا ننس نم ةنس ضتقعو < هللا نم ردقب ءالتبالا عوقو نإ ! الك

 نيحو < هنم صلختلا وأ ءالتبالا ىشاحت ىف داتجالا عنب ال « ةيمتحلا

 ) )۲١توبكنعلا ةروس ]۳[ .
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 نوكيسف دهجلا قف نيحو « هللا نم ردقب متي هنإف كلذ نم ءىش عی
 ! هللا نم ردقب اضيأ كلذ

 حم هللا ردقل لستلا بجاو یلوألا ةمألا سح ىف ضراعتي مل كلذل

 حثاور نم اذه ناكو . هللا دنع نم ديدج ردق ىلإ اعلطت رييغتلا ةلواح
 ةدارإالا مطحت ىلا مالستسالا ةيبلس نيب هب نزاوتتل ةمألا هيلع ترت ام

 . ملستلا فرعت ال ىتلا ةحاجلا ةبغرلا نيبو

 مالستسالا ىوعدب رييغتلا نع دوعق ىلإ نزاوتلا اذه لوحت فيك

 ؟ هللا ردقل

 نزاوت طقن لثع ةحيحصلا اهتروص ى ردقلاو ءاضقلا ةديقع نإ

 هذه یضتمع هتايح رس ىذلا ملسملا ناسنالا سح ٤ ةعثارو ةلئاه

 , ةديقعلا

 - ىلاعتو هناحبس هللا تاذب ةقلعتم ةقيقح امنوك نع الضفف

 نمو « ةديقعلا لصأ نم كلذ لع یھف < هلاعفأو .هتافصو هئامسأبو

 هللا كلم ى عقي نآ نك هنأب روصت ىآ نأل « هللا الإ هلإ ال رهوج
 ., هيف فش الل كرش وه هللا هردقی . ءیشس

 ةايح ىف ادج مخض ىضتقم تاذ ةديقع امنإف كلذ نع الضف

 .. نمۆملا ناسناالا
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 نيح ناسنالا اه ضرعتي ىش تاهاحتا نب نزاوت ةطقن اہنإ

 .. حيحصلا ىلابرلا جینل اب هروصتو هرکفو هکولس طبضنب ال

 هن احس هنمهو <« دودلح اهدحغ ال ىلا هللا ةمظعب ناسنالا روعشف

 ناسنإلاب ىهتنی نأ ةضرع ٠ هتئيشم هلك ر مألا نایرجو « ءىش لک لع

 ! ءىش ىآ زاجنإ ىلإ علطتت الو اثیش لمعت ال ةرسحنم ةيبلس ىلإ

 هت ورو ) فرصتلاو لمعلا ىلع هتردهمو هتىتاذب ناسلاالا روعشو

 ىلإ ناسنإالاب ىهتني نأ ةضرع « همسجو هركفب هجتني ىذلا هجاتنإال
 ! هتيلعافو هتيباجمإب هنم اباجعإ « نايغطلاو دوحجلاو هلأتلا

 نايرجو <« هتنميهو هللا ةمظعب ناسنإالا روعش نإف ىرحخأ ةيحان نمو

 بابسألا نايسن ىلإ ناسنإلاب ىهتني نأ ةضرع « هتئيشم لك رمألا
 نوكلا ةينب ىف هللا اهعدوأ ىتلا ةيراجلا ةينابرلا ننسلا نايسنو « ةلمج
 اهديقي الو دح اهدحغ ال ىلا ةثيشملا كلت ىلإ اعلطت « ناسلإالا ةايح فو

 ! دیق

 اہ یرجتو نوکلا اہ یرجم تلا ننسلا ماظتناب ناسنإالا روعش نآ اک

 وأ ةلمح هللا ردق باسن ىلإ ناسناالاب یہ نأ ةر سائلا ةابح

 ىدؤي نأ دبال ةيمتح نيناوق انآ ىلع بابسألاب قلعتلاو . هلافغإ
 , ةجيتنلا ىلإ اح امف بسلا

 ‹ هللا ةثيشع هلك ر مألا نايرجم ناسنإلا روعش نإف ةثلاث ةيحان نمو

 ىلإ ناسنإلاب ىهتني نأ ةضرع . دري مل مأ دارأو . لمعي مل مأوه لمع
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 وأ ‹ ثادحألاإ یرح ف هلمع رثؤي نأ نم اسأي ) ةلمج لمعلا كرت

 ! ةجيتن ىلإ - هتاذب _ لصوي ال دهجب انص

 نأبو « ثادحألا ىرع ىف هلمع ریٹأتب ناسنإلا روعش نأ اک
 ىهي نأ ةضرع « لمعي ام عونو لمعي ام رادقم ىلع ةبترثم ثادحألا
 ‹ هسفنب هردق عنصي ىذلا وه هنأب نظلاو « هلمعب ةنتفلا ىلإ ناسنإلاب

 ! ءاشی اک هيف مکحتیو

 نم لوألا عوئلل اجذوم ةينابهرلاو ةيكودنها تناك اذإو
 لمعلا ىف دهزلاو « ةلمج بابسألا نايسنو « ةيباسلا : فارحالا

 نم ىاثلا عونلا ىلع داح ناونع ةرصاعملا ةيلهاحلا نإف < جاتنالاو

 هتنتفو . بابسألاب هتنتفو « هتيتاذب مخضملا ناسنأإالا روعش : فارحالا

 , هسفنب هردق عنصي هلا همهوتو « هلمعب

 اہ یآ , نیدلاو ةسينكلا حم ءادع ىلع « اضم ١ ابرو ثأدب دق

 ةيلهاحلا ىلإ ةفرحلا ةيسكلا ةيحيسملا ةيلهاج نم تجرح ةقيقحلا ىف
 .ريخألا نرقلا ىف اهتورذ تلصو ىلا ةرصاعملا

 ةملظملا < ىطسولا نورقلا ةيلهاج ىف اقوحسم «ناسنالا» ناك

 ان ايغظب ةسىلكل 0 | طغض اهم « ةعونتم ةريثك طوخض تحت « مهدنع

 هنابغطب عاطقإلا طخض امو, « ٣ سایسلاو ىا لاو یرکفلاو یحورلا

(YY)ةرصاعم ةيركف بهاذم ۾ باتک یف « ةسينكلاو نيدلإ , لصف تشثش بإ حجار » , 
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 ةلاحضو « ةيشفتملا ةلاهحجلا اهنمو « ىعاټجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا

 .. تاماهالا ةهافتو ‹ قافلا قيضو « تاروصتلا

 ف مہب تکتحاو < ةيحان نم نيملسملا مولع ىلع ابروآ تحتفنا مخ

 «ناسنأللا ًادبو ‹« لاح ا ریغتف < یرحآ ةهج نم مهم ةيبيلصلا امورح

 دقف « هطابضلاو مالسإالا ةماقتسا ريغ ىلع نكلو <« هدوجوب سحع كانه

 اوضفر مہنکلو « ةيداملا مهتراضح سسأو مهمولع نيملسملا نم اوذحأ

 , مالسإالا اوذحأب نأ

 ةطقن دنع فقوتلا نود ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم اوبلقنا م نمو

 . كوزوملا طسولا

 ىطسولا روصعلا ةيلاهاج ىف ىلاسنإلا دوجولا قاحسنا ردق ىلعف

 لهحلا ردق ىلعو .ةرصاعملا ةيلهاحلا ىف هتيتاذب ناسنالا روعش ناك

 . بابسألاب ةنتف تدجو « ةماع بابسألاب

 تدجو « ةعقاولا ةايحلا ف هراثآ ةهافتو ‹« لمعلا ةهافت ردق ىلعو

 . سانلا ةايح ىف هراثاب ةنتفو « لمعلاب ةنتف

 ىذلاو <« « ةضلا» حم دلو ىذلا ىداملاو ىملعلا مدقتلا ءاجو

 ‹ ةماطلا ةنتفلا هذه ىف خفنف « نيملسملا نم هلوصأ ابروأ تدمتسا

 وهو <« ردقلاوهو « هلالاوه معلا نأ ةرصاعم ا مهتياهاج ى سانلل ليَ

 . ءیش لک مکحو ءیش لک ئشنی یذلا

 ‹ هتاءاعإو هنومضم لكب نيدلا ذبن دق رصاعملا ىلهاحلا ىبروألاو
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 هسح ىف راص اإ .ضرألا ىلع ةعقاولا هتايح هسح ىف ةلص هلل دعي ملو

 ىذلا وهو « هل ولحم اک هتايح وصب ىذلا وه - ناسنالا وه هنآ

 عنصيو خيراتلا عنصي ىذلا وهو « هسفنب هردق بتټحی
 . " ثادحألا

 هتاذ تقولا یف هتنتف تناک دحلا اذه ىلإ هسفنب هتنتف بناج لاو

 اهومس ةيمتح نيناوق كانه نإ « علا, هل لاق دقلف . ةرهاظلا بابسألاب

 اوضفر - ةسينكلا هلإ اوذبن دقو - مہنأل « « ةعيبطلا نيناوق» ابروآ ف

 هل ةسينكال ديدج هلإ ىلإ اهوبسنو < هلا ىلإ ةينوكلا ننسلا اويسني نأ
 .ريبدتلاو قلخلا هيلإ اوبسنو « ةعيبطلا» هوم « فيلاحت الو

 ف نذإ ردقلل لاح الف ةيمتح مهسح ى نيناوقلا تمادامو

 یمتح وه ام رغب نآ كلم ال ناك اذإ ردقلا عنصي اذام ! مهروصت

 وه نوكلا ىف ةيراجلا ننسلا تابث نأ _ مهتلفغ ف - اوسنو ! ؟ عوقولا
 تاواسلا هناحبس قلخ موي قلاخلا هللا دنع نم ردقم ردق هتاد

 هذه رييغت ناكمإ _ كلذك ممتلفغ ىف - مهسح نم اوفنو ! ضرألاو

 ٠ ةهج نم قراوخلاو تازجعملا اوفنف «ءاشي نيح هللا نم ةدارإب نتسلا
 ! هللإ ءاشي نيح هلك نوكلا ماظن ريغت ناكمإ اوفنو

 هسفز نصي ناسلاالا» هناوثع _ ةيزيلجالا ةغللاب - ینروآ باتک موی تاد ردص (۲۳)

Man makes Himself۾ مومي ناسئالا هناونع رحل اتو -ods Man Stands Alone 

 . ! هلإ نودب یآ
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 ةايحلا نأ _ مهتلفغ تعستا وأ « مهملع » عستا نيح مه ادب مث

 مكحت ىتلا كلتك ةيمتح نيناوق اهككحت  ةيرشبلا سفنلا لب - ةيرشبلا

 () خیراتلل ىداملا ريسفتلا ىف ةيمتحلا هذه ترسو . ىدالا نوكلا

 كولسلل ىسحلا ريسفتلاو « '"“رعاشملل ىلاثحلا ريسفتلاو

 اهلكو ‹ ةيداصتقالاو ةيعاتجالا تايرظنلا نم ريثك فو « "” ىرشبلا

 نايغط تحن لب .... تايمتحلا هذه ةمحر تحت ناسنإالا عضت

 . رئاجلا
 ‹ ةيرشبلا ةايح ىف ىدملا تارتف لك_ ىلهاج دانع یئ _ اولفغآ من

 كلت نم ريسفت ىأب « ةيمتح » نكت ملو « هللا نم ردقب اهلك تناك ىلا

 ردق نع لزعم خيراتلاو ةايحلا رسفت نأ لواحت ىلا ةيلهاحلا تاريسفتلا

 ةايح ف كلت ةيادما تارتفل رثأ لك دمع نع - اولفغأ اك « هللا

 ! مالسإالا دي ىلع ىركلا ةيادهلا ةرتف ةصاحخو « ةي رشبلا

 ةررثك تايلهاج - لبق نم انرشأ اک تدجو رحآلا بناحلا نمو
 شاكنالاو ةيباسلا فارحنا : رحآلا فارعالا لثم خیراتلا یف

 دارفألا ةابحس ف هثدحت امو <« ١ ةمالا ر هعنصت ال اراظتنأ < عقوقتلاو

 . رادقأ نم تاعاحلاو

 ) )۲٤دیورف دنع (۲۹) . نييسكراملا دنع .
 ) )۲٠نییبیرجتلا دنع .
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 دوعقلاو ةيبلسلا كلت نم ناول ةينابهرلاو ةيكودنهاو ةيذوبلا ىف
 هلمعل نأ وأ ٠ ضرألا ىف ةلعاف ةوق هنأ ىلع هسفنب ناسنإإلا نايإ مدعو

 .. ةايحلا ىف ارث

 نئاکلا » ىف ءانفلا ناک ءاوس .. ناسناللا « ءانف ر ىلإ تعلطت اهلك

 ىف ىدؤملا حاورألا خسانت فوآ « مهسح ىف هلإالا لشي ىذلا « مظعألا
 هتبكب دسحلا ءانف وأ « مظعألا نئاكلا كلذ ىفربكألا ءانفلا ىلإ ةيانلا

 ىأوأ .. ريدلا لحخاد ىف ةيبلسلا ءانف وأ « هراسإ نم حورلا قلطنتل هعقو

 ىلإ ةيفوصلا ىعسم كلذ نع اديعب سيلو ) ! ءانفلا عاونآ نم عون
 .(! «دوجولا» كلذ نم ثدحيل ةيهاإلا تاذلا ىف « ءانفلا ر

 ةباكلاو ىسألا وه اهلك تافارحالا هذه ىلع بلاغلا عباطلاو
 لع بلاغلا عباطلا ناكام ردقب « سفنلا لحاد ىلإ راسحنالاو

 دعبلاو < سحلا ذثاذل نع ثحببلاو « نونحلا حرملا وه رحال فارعالا

 . تاذلا جراح ىلإ قالطنالاو « لحادلا نم سفنلا حالصإ نع

 %3 £ ا

 اتروص ى ردقلاو ءاضقلا ةديقعءىجت نيضقانتملا نيفرطلا نيذه نيب

 ىف ىرجم ام لك ىلع ةلماشلا هللا ةنميه ررقت « مالسإلا ىف ةحيحصلا

 ‹ ناسنإلا ةيلعاف هتاذ تقولا ىف ىغلت الو « ناسنالا ةابح فو نوكلا

 . بابسألا ذاتا ىغلت الو « لمعلا ىغلت الو

 هتايح یو نوکلا ف ٹدحم ام لک ناب ملسملا نمؤب لماک نزاوت ی
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 عقاولا ف لعفلاب كلذ ثدحب نأ لبق نم هللا دنع رودقم ردق وه

 : ىرشبلا

 باتك ىف الإ مكسفنأ ىف الو ضرألا ف ةبيصم نم باصأ ام ,

 ۷ ریس هلا ىلع كلذ نإ < اهأرن نأ لبق نم

 بتابسألا ذخیتب نأو ‹ لمعي نأ هلع نار نمي هتاد تقولا فو

 وأ ر اهذختي ىلا بابسألاب طبترم ضرألا ف ريداقملا نم ىرجم ام نأبو
 : هب موقي ىذلا لمعلا عونبو « ( ا ذحلألا عدي

 O سانلا ىدبأ تبسك اع رحبلاو رلا ف داسفلا رهظ »

 ءامسلا نم تاكرب ملع احتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو (

 "۲ ضرألاو

 قحف « ايف اوقسفف « اميفرتم انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو ١
 ., "' (اریمدت اهانرمدف . لوقلا الع

 نود « بابسأللا ذختيو <« لمعيو یناذلا هدوجوب سحب م نمو

 . بابسألاب نتف نآ نودو هلمعب الو هسفنب نتفي نأ

 نود هللا دنع نم ردقم هل ثدح ام لک نأب نمی هتاذ تقولا یو

 . بابسألا ذاختاو للمعلاو ةيباجمإلا نع كلذ هدعقي نآ

 , ]١۹١[ فارعألا ةروس (۲۹) . [۲۲] دیدحللا ةروس (۲۷)
 . ]١١( ءارسإالا ةروس ]٤١[ . )۳٠( مورلا ةروس (۲۸)
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 ف ثدحب هنإف ۰ اضقانت سانلا ضعب سح یف اذه ودې نيحو

 ةدشارلا ةفالخلا رودب مايقلا ىلع هنيعي اعئار اليمج انزاوت نمؤملا سح

 . ءامسلا ف هللا ىلإ علطتم هباقو ضرألا ىف لمعي هلعجيو « ضرألا ى

 . ةيراجلا هتلا ةنس عم اقالطناو « هتل ةدابع بابسألا ذختي هنإ

 هللا هردق ردق ىه الإ لصو ىلإ ةجيتنلا نأ هتاذ تقولا ىف سحو

 ءادآ اهتاذب ىدؤت ال بابسألا نأو « اهدختإ قلا هبابسأ ةليصح تسيلو

 هللا ءاش ولو « هللا نم ردقب ةجيتنلا ىلإ ىدؤت اعإ . ةجيتنلا ىلإ ايمتح

 هللا ةدارإ وه لعفلاب ذفني ىذلا نإف ةجيتنلا ىلإ ببسلا لصوي الأ

 ! بابسألا ةيمتح سيلو

 نم نييلهاجلا نم هيريظن نيبو ملسملا نيب ليصألا قرافلا وه اذهو
 هدوجو ةميقب سحب الو < لمعلا نع دعقي اهدحأ . كانه نمو انه

 ! بابرأ هسح یف اہناک « بابسألاب انوتفم لمعي یناثلاو « یناسنإلا

 اذه ی هب نمؤم یآ نع هللا ردق انايإ لقي ال قتحلا ملسملا نإ

 دق هللا ردق نأل < ضرألا ىف هرود مظع نع لفغ ال هنکلو « دوجولا
 فام هل رخسي نأو « ضرألا ىف ةفيلخ ناسنإلا لعجم نأ ءاش

 نم ریثک ىلع هلضفیو همرکی نأو « هنم اعيمج ضرألا یئامو تاواسلا

 . ضرألا ىف هردقل ًاراتس هلع نأو « قلح

 نوناقل اكاردإ الو . بابسألل ًاداختا لقي ال رحآ بناج نم وهو

 هسح ی اہنکلو , باہسالل اذاختا رشبلا دشأ نع ةجيتنلاو بيسلا
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 . هللا دنع نم ردق اهررقي ملام ةيئاہن تسيلو « ةيمتح تسيل

 لوقيف ةيمالسإلا ةيلقعلا ىلإ ةجاذسب رظنب رصاعملا يبروألا ىلهاحجلاو
 نع فشكي هذه هتلوق ىف هو . ةيببسلا نوناقب نمؤت ال ةيبيغ ةيلقع اهنإ
 ةمالسالا ةيلقعلاف . هب لی نآ قيضلا هسح عيطتسي ال رمأب هلهج

 . هللا ردقب نمؤتو « بيغلاب نمؤت اهنأل « عن ةييغ - ةحيحصلا -
 تدتها تلا ىه اہنآ یایلدب ‹ ةليصأ ةيملع ةيلقع هتاذ تقولا ىف اہنکلو
 جهنم وهو <« ابروأ ىلإ هتدهأو « ىملعلا ثحبلا ف ىبرجتلا جبنملا ىلإ
 _اهنکلو ! ةجيتنلاب ببسلا ةقالعو ةبرجتلاو ةظحاللا ىلع هلك مئاق

 ةقيلطلا هللا ةثيشم نج الق قلغت ال  ةيراجلا هللا ةنس عم لماعتت ىهو

 . "" قالطإللا ىلع ديق امدح ال ىلا

 نيح ًأجافت ال انآ « دحاو نآ ىف ةيببلا ةيملعلا ةيلقعلا هذه ةيزمو

 نم ردقب تمت اهنأ ملعت اهنأل «ةرهاظلا بابسألا اهرسفتال ةجيتن دعت
 ىف ناک تلا بابسألا لک ذختا نیح « رلته باصأ ام اہیصی الو . هللا

 ءاضقلا ةديقع مهف نع زجمعت انآ معزرت وأ زجعت ىلا ةرصاعملا ةيلهاج لا بئاجع نم )۳١(
 نيب ضقانت ىف ةعقاو اهتاذ ىه اہنأ  نيملسملا دنع حيحصلا اهعضو ىف ردقلاو
 ادوجو ناسنإلل لعجت ال ىلا تايمتحلاب اماعإو « هتيبامإو ناسنإلا ةيلعافب امناعإ
 هنأ امإو ضقانتلا اذه دوجو ىلإ ةنطاف ريغ نوكت نأ امإ ىهو . ةدارإ الو ايقيقح
 ةديقع' ىف ضقانتلا دوجو ىلإ ةيلهاحلا هذه ريشت ايب ! هدوجو نم اعنام یرت ال
 ف عدبي ام عدي هلعجم . حيرم نزاوت ملسملا سح ف هتقيقح ىف رمألاو ! لسا

 . هللا ردق ىلإ نئمطم وهو ضرألا
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 ىلا ةجيتنلا قطب مو « رحتن| هاعسم باح الف ‹اهذخبتب نأ رشب فوط

 ! بابسألا لك ءارو نم هللا اهردق

 هذه نم لوألا لايجألا ةايح ىف تأشنأ ىلا ةعئارلا ةديقعلا هذه

 لالخ ااصأ اذام .. تازجعملا هبشت تازجنم نم تأشنأ ام ةمألا

 ةكودنهاو ةيذوبلا هيلإ تردحاام لثم ىلإ تردحناف « نورقلا

 ؟ ةينابهرلاو

 فارصناو ةيلوئسملا نم لصنتو دوعقو سعاقت لإ تراص فيك
 ىملعلاو ىركفلا فعضلا اذه ىلإ ةيانلا ىف هلك ىدأ « رييغتلا نع
 لك نم رشلا ىوق بذتجا ىذلا « ىراضحلا فلختلا اذهو « ىداملاو

 عقاوب ددننو « ضرألا نم ماللسرالا روذج عالتقا لواجت بوص

 وه عقاولا اذه نأ معزب ‹ هتاذ مالسإالا نم رفنتل ىيسلا نيملسملا

 إ مالسإالا

 الئاه اريغت ريغت اهرهوج نكلو .. ريغتي مل انلق اک ةديقعلا لكش نإ
 . دیکأات لکب

 نم غرفأ .. تادابعلا ةيقبو هللا الإ. هلإ ال باصأ ام هباصأ دقل

 , ديصر الب ةروص حبصأو ‹ یقیقحلا هاوتح

 ثحابم ىلإ تلوحت دق ردقلاو ءاضقلا ةديقع تناك كلذ ءانثأ ىو

 ! ةيمالسإلا ةيبرتلل اجهنم دعت ملو « اهوح نم قرفلا فلتحن ةيمالك
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 ‹ ىر ال ةمألاو < اه لولح داعإ ىب نهذلا دهجب ةيفسلف اياضق

 ىف ردقلاو ءاضقلا ةديقعل ةلئاما ةبوبرتلا ةميقلا ىلإ دحأ تفتلي الو

 ةديقع هب تلوح ىذلا وحنلا سفن ىلع ! ةحيحصلا ةيمالسإلا امتروص

 نادجولا كلرح ال « ةدراب ةيديرجت ةينهذ ةيمالك ثحابم ىلإ ديحوتلا
 كأ تاہشلا بلقلا یف عرزتو ‹ ىلمع كولس ىلإ ىدؤت الو « ىنيدلا

 لزعنيف « «ةديقعلا» انآ ىلع نوسرادلا اهوانتيو ! نالا خسرت ام

 تايضتقمو ةوعدلا تايضتقم نعو « ىلا سائلا حقاو نع نوسرادلا

 ! راد ثيح «مالكلا» عم نوروديو « ةيبرتلا

 ةديقع نم هيف نوخلسني « نيرصاعملا نيملسملا » » ىلع روط ءىج مت

 ديرن :نولوقيو « لبق نم .نويبروألا مهتداس خلسنا اك ردقلاو ءاضقلا
 ةيلقغ انل نوكتو « انرحأت ببس تنا یتا ةيبيغلا ةيلقعلا كرتن نأ

 ىضوفلا دجوت ثيح الإ هل دوجو ال ردقلاو ءاضقلا نإ ! ةيمدقت ةيملع

 مدقتلاو ملعلاو ا دجوي ثيح امأ . رحأتلاو طاطحالاو لهحلاو

 لكو « لحدتي نأ ردقلل ىنأف ةينورتكلإلا لوقعلاو ىملعلا طيطختلاو
 ! ؟ باسح لأ هل بوسح یش

 انحتف هب |اورکد ام اوسن الف » : ىلاعت هلوق ینعم نع ءالؤه لفي

 مه اذإف ةنغب مهانذخأ اوتوأ ام اوحرف اذ! ىح  ش لک باوبآ مہلع

 ] ۲ « نوسلہم

 . ]٤٤[ ماعنألا ةروس (۳۲)
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 ىذلا بيخلا كلذ نم ةيسلا ةدهاشملا ىلإ برقأ وه اع نوفي لب
 نيبساحلا كئلوأ يجافت ىلا ضارمألا نع نولفغي . ققحتي نأ كشوي

 نأ هللا ردقل ةصرف لك مہتاباسحعم اوقلغآ مهنأ نوبسحم نيذلا نيططحلا

 ةيلقعو ةيبصعو ةيسفن : عون لك نم ضارمأ ! رومألا عقاو ىلإ ذفني

 م اهلك .. ةيداصتقاو ةيسايسو ةيركفو ةيعاجاو ةيفالحأو .ةينامشجو
 ! نابسحلا ف نکت

 ؟ نابسحلا ىف ةيساسلا ضارمأ تناك لهو

 ؟نابسحلا ىف مزديإلا) ةعانلا مادعنا ضرم ناک لهو

 ؟ نابسحلا ىف ىمارجإلا ثادحألا حونج ناک لهو

 ف اکیرمأو ابروأ برغ ی تاردخلاو ذوذشلا راشتنا ناک لهو

 ؟ نابسحلا

 نم ردقب ققحتب نأ كشوي بيغل رداوب  اهریغو - هذه لکو

 عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتخب مهانذحأ اوتوأ اع اوحرف اذإ ىتح» : هللا
 . ""«نيملاعلا بر هتل دمحلاو <« اوملظ نيذلا موقلا رباد
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 ىذلا ردقلاو ءاضقلا موهم حبحصت ىلإ ةجاح ف مويلا نوملسملاو

 نورقلا تشغ ىلا ةيباسلاب وه الف , نورقلا لالح مهسح ف لتحا

 ) )۳۴۳ماعنألا ةروس ]٤٤- ٤١[.
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 ىمالسإالا ماعلا معت نأ كلشوت ىتلا بابسألاب ةنتفلا وه الو « ةربحألا

 .. برغلا ةيلهاج نم مداقلا ىركفلا وزغلا عم مويلا

 كلت هلثع ىذلا عيدبلا نزاوتلا كلذ ةداعإ ىلإ نوملسملا حجاتحم

 اوفكي نأ نوجاتحيو . ناسنإلا ةايح ىف ةحيحصلا ابتروص ىف ةديقعلا

 بالط سوءر اہ نوشحب ةيمالك بهاذم ةروص ى اتسارد نع

 اذه ى اهريغ یش لکک - حبصتل « ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا

 جارخإ ىلإ فدي ىذلا « ةيمالسإالا ةيبرتلا جهنم نم |ءزج - نيدلا

 ىذلاو « ضرألا عقاو ىف ىنابرلا جبنملا ققحم ىذلا « حلاصلا ناسنإإلا

 : هردق هب هللا لف

 نيدلا ىلع هرهظيل قتلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه ر

 . "° « ادهش للاب یکو « هلک

 ) )۳٤حتفلا ةروس ]۲۸[.
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 ةرذكلاو اًينذلاموهغَم

 داحلا لصافلا كلذ نيملسملا نم ىلوألا لايجألا سح ىف نكي م

 . ةرحأتملا لايجألا هتسحأ ىذلا ةرحآلاو ايندلا نيب

 ةعطقنم اهدحو ايندلل ىه ةنيعم الاعأ كانه نأ مهسح ىف نكي مل
 . ايندلا نع ةعطقنم اهدحو ةرخالل ىه ىرخأ الاعأو « ةرحآلا نع

 < ىحورلا عباطلا اميلع بلغي  اهتعيبطب - الاعأ كانه نأ حيحص

 ىرخأ الاعأو « ةماع .ةيدبعتلا رثاعشلاو « رك ذلاو ءاعدلاو ةالصلاك

 نوش ریبدتو « هيف رحبتلاو ملعلا بلطک < ىركفلا عباطلا امياع بلغب

 ابيلع بلغي الاعأو « خلا .. ماسو برحو داصتقاو ةسايس نم ةايحلا

 .. سنحلاو نكسملاو سباملاو بارشلاو ماعطلاك « ىسحلا عباطلا

 انأل ‹ ةهج نم ضعبو اهضعب نيب لصفيال كلذ نكلو .. خلا
 لعجم ال ىرحخأ ةهج نمو < طبارتملا دحوملا ىناسنالا نايكلا نع ةرداص

 نم ةصلاخ ايندلل اهضعبو <« ايندلا نود نم ةصلاخ ةرحتالل اهضعب
 . ةرحلأالا نود

 مکحو « مہتایح مکح ىذلا وه ةدابعلل حيحصلا موهفملا ناك

 : مهروصت
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 كبیرش ال نیل اعلا بر هلل نامو یایعو یکسنو ینالص نإ : لق»

 هل

 . "«نودبعيل الإ سنإالاو نجلا تقلحخ امو »

 < لمعلا نع ةيدبعتلا رئاعشلا لصفنت نأ نكمي ال موهفملا اذه فو

 ةلصتم ةقلح مهسح ىةاحلا تناك كلذل . ةرحآلا نع ايندلا الو

 ماعطلاو ¢ فكسنلاو اف ةالصلا , ءرجو ءرج ںیہ اف ماصفنال

 فزرلا ءارو یعسلاو ‹ هللا لیس ف لاتقلاو سنحلاو بارشلاو

 ىف ةرحالاو اندلل اهلكو « ةدابع اهلك ضرألا ةراعو < معلا بلطو

 موقي لمع لکو <« هليل وأ هراہن یف ناسنإالاب رمت ةيعاو ةظح لكو . نآ

 ناولأ نم نول وهف - هللا لزنآ اب هيف امزتلمو < هللا ىلإ هيف اهجوتم - هب
 ىلإ ةدابع نم لقنتي ماودلا ىلع وهو ٠ ضعبب اهضعب لصتم « ةدابعلا
 ‹ هلك هدوجو لمشت ىلا « ىلاسنإللا دوجولا ةياغل اقيقحت « ةدابع

 . هللا ىلإ ههجوتو

 تاذ جحو مايصو ةاكزو ةالص نم ةيدبعتلا رئاعشلا تناك اذإو

 الو « ةدابعلا اهدحو ىه اهنأ كلذ ىنعم سيلف « ةبلاغ ةيحور ةغبص
 ىف هققحت نأ دبال يضتقم اهنم لكلف « ايندلا نع ةعطقنم ةرحتلل انآ
 سفنلا رهطت ةاكرلاو ‹ ركنملاو ءاشحفلا نع ىت ةالصلا . ايندلا ةايحلا

 )١( ماعنالا ةروس ]١١۳ -۱١۹۲ [ , ) )۲تايراذلا ةروس ]٥١[ ,

4 



 اذكهو ..ربلا ىلإ وعدي جحلاو « ىوقتلا ىلع بردي مايصلاو « لاملاو

 .نآ ىف ةرحآلاو ايندلل اهلك حبصت

 تاذ هتايح ىف ناسنإالا ام موقي ىلا ىرحألا لاعألا تناك اذإو

 قاطن نم ةجراحخ اہنآ كلذ ىعم سيلف ُ ةبلاغ ةيسح وأ ةيلقع ةغبص

 امف مزتليو « هللا ىلإ ايف هجوتي مادام « لماشلا عساولا اهانعم ةدابعلا
 . ةرخألا نع ةعطقنم اهدحو ايندلل تسيل ىهف م نمو . هللا رماوأب

 < ضرألا ىلع هطاشن عومحم نمو « ناسنإلا ةايح عومحم نمو
 اندلا كس ف لصتتو « هدوجو ةباغ اپس یفح ىلا ةدابعلا لماڪتت

 ,  قارتفا الب ةرحآلإو

 . نيملسملا نم لوألا لايجألا سح ىب رومألا تناک اذکه

 وه ‹ اتهجو دحويو « اهنيب لڙيو ‹ اهلك مہتایح عجم یذلا ناک

 . قيمعلا لثاها اهموهفم « هللا الإ هلإ ال

 هللا ةينادحوب مزاجلا ىيقبلا داقتعالا ىه هللا الإ هلإ ال نوكت نيحف

 لماشلا ةايحلا جمع داخلا مازتلالا یھ م نم نوکتو « هلالج لج

 ىلإ هب لصيل ايندلا ةايحلا ىف ناسنإللا ةريسم ححصيل هللا دنع نم لزتما

 اذه ف رمآ نيب لصفلا نكمي ال ذئدنعف .. ةرحآلا ىن نمآلا هرقتسم

 . « ةدابعلا موهفم ١ لصف حجار )۳(
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 !  ءزجو جبنملا اذه نم ءزج نيب لصفلا نكي الو « رمأو نيدلا

 نإ" متنسلأب موق عم ىتح - ىتش ةملآ دبعت ةيلهاحلا تناك نيحو
 ىلإ ممرقتل الإ ىرحألا ةملآلا نودبعي ال مهنإو « بابرألا بر وه هللا
 . حمجتي ال اتاتش مہتایح تناک !  یلز هللا

 ايندلا نيب مهسح ىف ةلصالف مت نمو « ةرحلآلاب نونمؤي ال اوناك
 . ةرحخالاو

 ةقرفم ةدابعلا تناك م نمو « ىتش ةدوبعلا بابرألا تناكو

 , هعزوم

 ءابألا فرعو . ةعاس دبعت ةليبقلاو . ةعاس دبعت مانصألاف

 دبعت ىه وأ . ةعاس دبعت تاوهشلاو ىوهاو . ةعاس دبعي دادجألاو

 شاعت ةايحلاف . طبارت الو سحلا ىب لاصتا ريغب نکلو اعیمج اھلک
 : ةياغ الو ىقيقح فده ريغب ةعاسب ةعاس

 الإ انکل امو ايو توغ ايندلا انتایح الإ یھ ام اولاقو»

 . “«رهدلا

 ةعاقلا ةظحللا ىوه ىضتقع شاعت ىهف وحنلا اذه ىلع تمادامو

 !! «رمأ ادغو رمح مويلا» : اهادع ال باسح ريغب

 ةيلهاج لكك ةيلهاحلا كلتل زيمملا حباطلا وه تاتشلا ناک م نمو

 )٤( هللا الإ هلإ ال موهفم» لصف عجار ٠ . ةيناحلا ةروس (ه) ]۲4[ ,
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 ةيلهاج نيب هرهاظمو تتشتلا تاجرد تفلتخا نإو « خيراتلا ىف

 . ! خيراتلا رادم ىلع ةيلهاجو

 ..رخأ اقلخ تحبصأف هللا الإ هلإ' الب ةيلهاحلا كلت تنمآ م

 . ةلماش ةدحو ىف قتتليل رثانتملا تاتشلا عمعت

 ‹ اهخيرات ىف ةرم لوأل «ةمأ» نؤكتل ةرحانتملا لئابقلا تعمجت

 هذه ىلع ردقت الو < هللا الإ هیصحب الام نمزلا نم اہیلع یضم دق ناکو

 . ! عيمجتلا رصنع دقتفت اهنأل ةدحولا

 اهلك ترهصناف « ةنيابتم تافاقثو تاغلو ناولأو سانجأ تعمجتو
 ف قوحلم الو قوبسم ريغ طع ىلع « ةدحاولا ةمألا كلت ةقتوب ىف

 ! خيراتلا

 .هاجتالا ةدحوم ةدحو ىف «سفنلا»ر تعمجتو

 ةظحلو <« هاجتا ىف لقعلا ةظحلو < هاجتا فريست دسحلا ةظحل دعت مل

 ,هاجتا ىف حورلا

 ابف لصفني ال « ةلماكتم ةطبارتم ةدحو هللا هرطف اك ناسنالاف

 هطبارت دقف اعإو ! قیرافت ةايحلا سرامب الو ‹ بناج نع بناج

 تاهاجتال اتيتشتو ناسنإالا ةدحول اقيزمت تايلهاحلآ دشأ ىه ةرصاعملا ةيلهاحلا )١(

 . ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألاو قلقلاو نونحلاو راحتنالا ایف رٹکی م نمو ۔ هتایح

 . عايضلاب روعشلا ايف دتشيو
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 تدحوتو <« هدوبعم دحوت الف , هتدابع تقرفتو هتها تقرفت نح یرطفلا

 ةدحولا كلت « هللا هقلحخ اك داعو <« رثانتلا تاتشلا عمم « هتدابع

 . « ناسنإإلا » اهنم فلاب ىلا ةلماشلا

 . مويلا نيب قرفلا اف . رمأ ًادغو رمح مويلا : لوقي ناسنإ دعي مل

 دغلاو مويلا هل دحاو هلإ وه مأ ؟ هلإل دغلاو هلإل مويلا له ؟ دغلاو

 , ! ؟ ةالا حیمجو

 : دحاو جهنم اهمظتنيل ةفلتحما طاشنلا ناولأ تعمجت م نمو

 هعیبو « هنازیمو هلیکو « هبارشو هماعط : اهلك لسم ا ةايح تراص

 روتسدب اهھلک ةموکح .. هملسو هبرحو « هلمعو هتالصو « هؤارشو
 « هللا هلحأ ام هلالحو <« هللا مرح ام همارح . هللا ةعيرش وه دحاو

 هدنع هوركملاو . هللا هبجآأام هدنع بحتسملاو . هللا هحابأ ام هحابمو

 .رومألا تفلتخا اهم ادحاو هجتملا راص م نمو . هللا ههركام

 ةغبص : هتادرفم فالتخا ىلع ةدحاو ةغبصب هلك كولسلا غبطصاو
 كلذل ماعلا تمسلا وه اذه راصو . هلا دنع نم ءاج امم مازتلالا
 . « ناسلالا»

 .. ةرحنآلا قيرطو ايندلا قيرط - هلك كلذل ًاعبت _ دحوتو
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 ؟ نیاصفنم نیقیرط نانوکی فیک

 ؟رحخآ هلال كلتو هلإل هذه له

 ىذلا هلإلا ريغ « هتعيرشب ايندلا ةايلا مكحب ىذلا هلإلا له

 ؟ مييزاجيو ةمايقلا موي سانلا بساحي

 ؟ مزاج يو ميسا ساسأ ىأ ىلعو

 لمعلا نوكي له ؟ ايندلا ةايحلا نازيم ريغ ةرحآلا ةايحلا نازيم له

 ايندلا نازيم ف احيبق وأ ؟ ةرحنآلا نازيم ىف احيبقو ايندلا نازيم یف ًانسَح
 ؟ ةرحخالا نازبم ف انسحو

 يندلا ىف انسح ناكام : رايعلا تاذو نازيلا تاذ وه سيلأ

 ف باذعلا هؤازجف ایندلا ی ارش ناکامو « ةرحآلا ىف ینسحلا هۋازجف

 ؟ ةرحخألا

 . ةلذ الو رتق مههوجو قهري الو « ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل ر

 ءارج تاثيسلا اوبسك نيذلاو . نودلاخ اهيف مه ةنحلا باحصأ كلثلوأ

 تيشغأ اعأك . صاع نم هللا نم مهام . ةلذ مهقهرتو « اهلثم ةثيس

 ايف مه رانلا باحصأ كثلوأ . الظم ليللا نم اعطق مهوجو

 . ( « نودلاح

 .[۲۷ ]۲٦- سنوي ةروس (۷)
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 ١ ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو . هري « اريح ةرذ لاقثم لمعي نش <
(A) هرب ) 

 نم یرجم تانج هلخدی هلوسرو هللا عطی نمو . هللا دودح كلت

 هلوسرو هللا صعي نمو . ىظعلا زوفلا كلذو < امف نيدلاح راهنألا اتحت
 . «نیهم تاذع هلو < اف ادلاح ارا هلخدب هدودح دعتیو

 اعإ ؟ ىمعآ وه نمك قحلا كبر نم كيلإ لزنأ اع اأ ملعي نف

 . قاثيملا نوضقني الو هلا دهعب نوفوي نيذلا . بابلألا اولوأ ركذتي

 ءوس نوفاحيو مہر نوشحو .لصوي نا هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو

 ام اوقفنأو ةالصلا اوماقأو 0 د هح و ءاغتبأ اور ص نيذلاو . تاسلا

 ىقع مه كئلوأ ةثيسلا ةنسحلاب نوءرديو < ةينالعو ارس مهانقزر

 مہتایرذو مهجاوزأو مہئاب | نم حلص نمو انولخدب ندع تانج . رادلا

 ىقع معنف مربص ام مكيلع مالس . باب لك نم مہيلع نولخدي ةكئالم او

 هب هللارمأ ام نوعطقب و . هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقنب نيذلاو . رادلا

 ءوس مهو ةنعللا مه كغلوأ ضرألا ف لودسف و ۰ لصوب نأ

 . '«رادلا

 نيقيرط ناحبصيو « ةرحآلا "نع ايندلا لصفنت نذإ فيكف ! ىب

 ! ؟ نیاصفنم

 ٠١[, -۱۹] دعرلا ةروس )٠١( . [۸ ۷3 ةلزلزلا ةروس (۸)
 ) )4ءاسنلا ةروس ]١۹۳- ١٤١[,
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 وهو .. ةرحخألا ىف هرخاو ايندلا ىف هلوأ « دحاو قيرط هنإ ! الك
 هکلسپ هنم بناج .. ةرحآلا وحن هاجتالا دحوم هنکلو نيبناج وذ قیرط
 هكلسي رخالا بناحلاو « ةنحلا ىلإ مهب لصيف حلاصلا لمعلا باحصأ

 ةرحأالاو ايندلإ

 . ةلالضلا مهيلع قح اقيرفو ىده ًاقيرف , نودوعت مكأدب اكر
 . "م هتلا نود نم ءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنإ
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 مهن لئاوألا نيملسملا سح ف ةرحنآلاب ايندلا لاصتا نم لصو ل

 مهراكفأو مهرعاشم نكلو <« ايندلا ةايحلا ىف مهعقاوب نوشیعب اوناک
 . دوهشم مهمامأ رضاح اهنأك امنوشيعي « ةرحنآلاب ةقلعتم

 ‹ ءازحلاو باسحلاو ثعبلا ىلع نآرقلا ىف زيكرتلا ةدش نم ناك دقل

 شاع نأ « نآرقلا ىف ةمايقلا دهاشم ضرع ىف ةضايفلا ةيويحلا نمو

 ةظحللا مهمامأ هنوري ايأك رحلآلا مويلا ف مهایخو مهسحب نوملسلا

 ‹ ناک دق ضام اهعقاو لکب ایندلا اعاک لہ < هٹادحأ نوشیعیو

 ! نآلا رضاحلا ىه اہثادحأب ةرحالاو

 انلهأ ىف لبق انك انإ : اولاق . نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقآو »

 )١١( فارعألا ةروس ]۲۹- ١١[.

 اا



 ْ هوعدن لبق نم انك انإ . مومسلا باذع اناقوو انيلع هللا نف . نيقفشم

 ٣ ۲ ےحرلا رلا وه هنإ

 ةيويحلا هذو ٠ نيقيلا ةجرد ىلإ رحآلا مويلاب خسارلا نامبإالا اذمو

 شيعي مہنم دحاولا ناك ‹ هقاعأ نم نادجولا زن ىتلا ‹ ضرعلا ىف

 اذ وه اه ! ةرحألا ىف اهءازج وتلا ف شيعي م ‹ ةرضاحلا هتظحل

 نم هعقوم روصتب م « ايندلا ةايحلا ى ةظحللا هذه ىف لمعلا لمعي

 هذه ف لمعلا لمعي اذ وه اه م . هللا ةعاط ىف هلمع نوكي نيح ةنحل ا

 یریل - قافشإو فوحخ ی رظنب م - هب مہ وآ- ایندلا ةایحلا یف ةظحللا
 . هللا ةيصعم ىف لمعلا ناك اذإ رانلا نم هعقوم

 لب - ىمظعلا امتيبلاغ ىف - ايندلا ةايحلا ىف مهاعأ تحلص م نمو

 .. تازجعملا هبشت ىلا ةيلاعلا قافآلا كلت ىلإ تعفترا

 .. مهيترشب نع اوجرخ مآ مہنم ابولطم ناک الو « ةكئالم اونوکی م
 , همالسو هللا تاولص مهلع نيموصعملا الإ ًأطخلل ةضرع مهلك رشبلاو

 , نوبوتي ام ناعرس _اوأطخأ اذإ - مہنکلو

 اورفغتساف هللا اورکد مهسفن اوملظ وأ ةشحاف اولعف ادإ نيذلاو »

 مهواولعف ام ىلع اورصي ملو - هلا الإ بونذلا رفغي نمو - مهونذل

 تحت نم یرجت تانجو مہر نم ةرفغم مهؤازج كتلوأ . نوملعب

 )١۲( روطلا ةروس ۲١7 ۲۸[ .
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 . "" « نيلماعلا رجأ معنو . ايف نيدلاح راهنألا

 ۰ ١۶“ « نوباوتلا نئاطخلا رخو « ءاطح مدآ یب لک »

 ةدحأو ةبسح مهسح ف ةرحلالاو ايندلا تناك كلذک م نمو

 ! نيتلاصفنم نيتبسح ال « ةلصتم

 هللا لوسر ناسل ىلع تنعلو « نآرقلا ىف تمذ ايندلا نإ اقح

 نارقلا ىف تاہجوتلا هذه تءاج لاع یآ ی نکلو .. اہ

 ؟ ثىدحلاو

 قلعتلاو اح ى - ايندلا نوكت نيح : نينا نيلاحم ف تءاج دقل
 مهيب ارجاح وأ « رحخآلا مويلاو هللاب ناميإلا نيبو سانلا نيب ازجاح - اہ

 . هللا ليبس ى داهحلا نيبو

 الإ ةرحخألا ىف ايندلا ةايحلا امو <« ايندلا ةايحلاب اوحرفو »

 ٠١ ( عاتتم

 ¢ اپس اونأمطاو اندا ةاحاب اوضرو انءاقل نوج رب ال نيذلا تإ,

 . [ ۲١ ] دعرلا ةروس ۱۲١ ۱۲۹ [ . )٠١( ] نارمع لآ ةروس (۱۳)

 . هرکد قبس )١٤(
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 اوناك اب رانلا مهاوأم كئلوآ . نولفاغ انتايآ نع مه نيذلاو

 . 0 ) نويسڪي

 ايندلا ةايحلا نوبحتسي نيذلا « ديدش باذع نم نيرفاكفل ليوو »
 ف كئلوأ < اجوع ابنوغبيو هللا لییس نع ںودصیو < ةرحخألا لع

 . "م دیعب لالض

 هللا نأو < ةرحلآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مہنآاب كلذ . مظع

 . '* ( نيرفاكلا موقلا ید ال

 نام الا نع سانلا فرص ىذلا ايندلإ سج ف ةدرأو اهاثمأو هذهو

 .رحخالا مويلاو هللاب

 سفنألاب هللا ليبس ىف داهجلا نع فرصي ىذلا ايندلا بح امأ
 : تايآلا هذه لاثمأ هيف ءاج دقف لاومألاو

 مکجاوزاو مکناوحإو مکؤانباو مکؤابآ ناک نإ لق»
 نك اسمو « اهداسك نوشت ةراجتو « اهومتفرتقا لاومأو « مكتريشعو

 اوصبرتف « هليبس یف داهجو ‹ هلوسرو هللا نم مكيلإ بحأ « اہنوضرت

 . '"" «نيقسافلا موقلا ىدهي ال هتلاو < ہرمأب هللا ینا یتح

 ) )۱١لحنلا ةروس (۹۸) . [۸] سنوب ةروس ١۱١١۹7 ١١۷([.

 ) )۱۷مهاربإ ةروس ]۳ -۲[. ) )۱١ةبوتلا ةروس ]۲٣١[ ,
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 اولو كنذأتسا هلوسر ف اودهاحو هللاب اونم نأ ةروس تلزنأ ادو ((

 عم اونوكي نأب اوضر . نيدعاقلا عم نكن انرذ اولاقو « منم لوطلا

 . ' « نوهقفن ال مهف مہ ولق ىلع عبطو « فلاوخلا

 اودهاج نآ اوهرکو < هللا لوسر فالح مهدعقع نوفلحملا حرف »

 ران : لق . رحلا یم اورفنت ال اولاقو « هللا لیبتس ف مهسفنأو مهاومأب
 , “"' «نوهقشب اوناک ول ارح دش مهج

 ءا رو اقام مالسإالاب نورهاظتب نيذلا 4 نيقفانملا نم امإو ‹ صلخلا

 نم لقسألا كردلا ىف مهو « نينمؤم ريغ مهسفنأ ةليخد ىف مهنكلو
 : نورفاک هللا مکح ف مهو « رانلإ

 * «اريصن مهدجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا ىف نيقفانملا نإ »

 ‹ هلوسربو هللاب اورفك مہنآ الإ مہتاقفن مہنم لبقت نأ مهعنم امو »

 الف . نوهراك مهو الإ نوقفني الو « ىلاسك مهوالإ ةالصلا نوتأي الو
 ةايحلا ىف اب مہذعيل هللا ديري اإ ‹ مهدالوأ الو مهاومأ كبجعت

 . '' ( نورفاک مهو مهسفنأ ىهزتو « ايندلا

 ) )۲٠ةبوتلا ةروس ]۸۷ -۸٦[ . ) )۲۲ءاسنلا ةروس ]٠4١[ ,

 ) (۲۹ةبوتلا ةروس ]  (YT) . ] ۸١ةبوتلا ةروس 7~ ٥[.
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 ف ةنيبملا ةحضاولا بابسألل ايندلا مذت نيلاحلا نيذه ىو

 : .. تابآلا

 ؟ نيلاحلا نيذه ىف فقوملا ةقيقح ام نكلو

 نع اہحاص سح ى ةلصفنم انه ايندلا نأ فقولا ةقيقح

 فيعض اہ هداقتعا نأل امإو ‹ الصأ ا نمي ال هنأل امإ « ةرحلا

 م نم -رثؤي الو ‹ ةحضاو ةروص هسح ىف نۆکی ال « لخادم مہم

 . یعقاولا هکولس الو هرعاشم الو هرکف ی

 ناميإ ريغ ىلع - اهم دعوي ةنج : وحنلا اذه ىلع هسح ىف ةيضقلاو

 ‹ لام لاو سفنلا ف فيلاكت تاذ ۔همدعو هدوجو یوتسی نام اوا « هنم
 ىذلا ردقلاب تكي نأ ديريال هنأل « عاتملا نم نامرح انآ هسح یف اهعقو

 زاهج مدختسي الو « هتاوهش عم لسرتسي نأ دیری امنإ < هللا هحابآ
 لباقم فو . تاوهشلا هذه ف مکحتیل هایإ هللا ههو ىذلا « طبقا »

 هل لاقيو ‹ ىدملا ىصقأ ىلإ هيف لسرتسم وه « لعفلاب ملاق عاتم كلذ

 . ,ةنحلا نم همرحيس هلوازي ىذلا وحنلا ىلع هب هعاتمتسا نإ

 ةا نی رایخلا راصو ٠ وحلا اذه لع ةصقلا تراص نحو

 حم ىغاطلا عاملا نيبو « دحلا نع دئازلا عاملا نم نامرحلا حم ةدوعوملا

 . ايندلا ةايحلا رثأ دقف « ةدوعوملا ةرخآلا ىف ةنحلا نم نامرحلا
۲۹٦ 



 ىه ےححلا نإف < ايندلا ةايحلا رثآو « ىفط نم امأق» _
 . ؟"* « یرالبا

 . « قبأو ريح ةرحنآلاو <« ايندلا ةايحلا نورثؤت لب »

 رانلاو « ماعنألا لكأت اك نولك ايو « نوعتمتي [ورفك نيذلاو»
 7 ب م یوثم

 نأل « دحلا نع دئازلا عاتلا نم هيدي نيب اب عتمتسي نأ رثآ دقو

 هنأل امل « هب هللا هدعوت یذلا باذعلا نم هسح یف اعذل دشا هنم نامرحلسا

 ةقيقح ال مهو هسح ق هب دعوتملا باذعلاف ‹ الصأ ةرجنآلاب نمؤي ال
 « باذعلا كلذ نإف مث نمو « ةرحآلاب ناميإالا فيعض هنأل امو « هل

 هثدحمب ىذلا بيرقلا باذعلا نم هسح ىف انزو فحأ « هلايخ ىف مهمل ا

 . عاتملا نم هنامرح

 سح ىف اف نيزاوملا لتخت « ةيوس ريغ ةلاح ىه نيلاحلا ىو
 ةلالدلا نع لفغيو CY هساوح هکردت ام الإ نمي ال هنأل ‹ اہحاص

 : هساوح ةكردت ال ةيونحملا

 ) )۲٤تاعزانلا ةروس ۳۷7 ۳۹[ .
 ) )۲۴٠ىلعألا ةروس ]١١- ١۷[.

  (TY)كمي ةروس ]۱۲[ .,

 ) (۲۷ةصاحح ةفصب ةرصاحملا ةيلهاجلل ةزرابلا ةمسلا یم هذه ٠ اذه بسنت تئاك نإو

 نایک خس نأ معلا ىلع تک امعاک ! هتابضتقمو «ملعلا» ىلإ ةرطفلا ل

 ل
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 ناذآ مهو اس نورصبب ال نیعأ مهو ‹ اہ نوھققپ ال بولق مهر

 مه كثلوأ . لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ « ا نوعمسي ال
 ] (۳۸) « نولفاعلا

 ‹ ةبيرقلا دهاشملا الإ هرظن ىف حضتت ال ىذلا ىشعألاك وه وأ

 امأ « هدنع ققلتلا زاهج ىلع حضإولا عقولا تاذ ىه اهدحو نوكتف

 ىلع .حضاو حقو تاذ ريغ ةلحخادتم ةمہم ةطلتخع ىهف ةديعبلا دهاشملا

 : زاها كلذ

 . نیرق هل وهف اناطيش هل ضیقن نمحرلا رکذ نع شّْعَي نمو »
 0 « نودتهم مہنأ نوبسحمو ليبسلا نع مہنودصيل مہنإو

 .. امامت ةفلتم ةضقلاف ىوسلا ناسنالا سح ى امأ

 ماع نود هحور قلغي ال -ءدب یذ ئداب ۔ یوسلا ناسنوالا نإ

 دقف « بسحف هساوح هکردت ام طيح ی هسفن رصح الو « بیغلا
 هقلخ ىلا ةفالخلا ةمهع مايقلا ىلع هنيعي ىكل - هناحبس هقلاخب هدوز

 ةمهم نم ابناج اهم لكب ىدؤی « نيتلباقتم نيتردقب اهلج نم
 . كانه نم الو انه نم هنزاوت دقفی الف اعم ا نزاوتیو « ةفالخلا

 . [۳۷ ۳۹7 فرحزلا ةروس (۲۹) . [۱۷۹] فارعألا ةروس (۲۸)
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 . بيغلاب نامإللا ىه ةيناثلاو ساوحلا هكردت اع ناعإالا ىه امحادحإ

 ىداملا نوكلا عمو « بيرقلا سحلا عقاو عم لماعتي لوألا ةردقلابو
 قیقحت ی هملع رمثتسيو ‹ ةدالاأ صاوحخ ىلع فرعتيف ‹ هلوح نم

 هلاوحآ نيسحت لجأ نم ضرألاو تاوامسلا تاقاط نم هل هللا رخعس ام

 اهكردي ال ىتلا قئاقحلا عم لماعتي ةيناثلا ةردقلابو . ضرألا ىلع
 نالا ىلع روطفم وه ىتلاو - اهدوجو راثآ كردي ناک نإو  هسح

 ةقيقحو « ةيهولألا ةقيقحك « ا طابترالاو « اهعم لماعتلاو « اب
 بناحلاب موقيل <« ءازجلاو ثعبلا ةقيقحو « ىهإالا ىحولاو ةوبنلا
 ىلع ضرألل ةيدالا ةراعلا ةماقإ وهو _ ةقيقحلا ىف مهألا -رحآلا
 نوكت الو <« ةيدام ةراع درم نوكت الف « ىلابرلا جملا ىضتقم

 «ةراضح» نوكتل عفترت اعإ « هتاذلمو دسيلإ بلاطم ف ةروصح

 ةهجولا اههجوت « ايلع ق ام طيحت ةراع ىأ . ةراضحلل ققيقحلا ىعملا
 ضرألا نبط نم ةضبق نم هللا هقلح ىذلا « «ناسنإالاب» ةقئاللا

 هذه الإ هيف ةيحورلا ةخفنلا ىضتقم ققحتي الو « هللا حور نم ةخغنو

 ف اقراغ اہنودب ناسنإالا یب یتلاو ‹ یابرلا یحولا نم ةدمتسملا ےقلا
 زاهج هسفن ىف لطعي هنأل « هنع عافترالا ىلع ردقيال « نيطلا

 .. قیلحتلاو عافترالا

 ةخفنو نيطلا ةضبق نيب هبيكرت ىف .نزاوتملا - ىوسلا ناسنإالا اذهو

 هسح ىف ةيضقلا مسترت - لابرلا جملا نم هتايح ماظن دمتسملا « حورلا

 ,, ةفلتخم ةروصب
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 مدآ طبه ذنم هحابأ .. هللا هحابأ عاتملا نم ردق ايندلا ةايحلا ىف

 : ضرألا ىلإ هجوزو

 رقتسم ضرألا ى مكلو ‹ ودع ضعبل مکضعب < اوطبها انلقو »

 . "'«نيح ىلإ عاتمو

 وه هنأ هناحبس معي ‹ هتكحو هملعب هللا هددح 'ىذلا ردقلا اذه

 ىف ةفالخلا رودب مايقلا ىلع هنيعي ىذلا « ىرشبلا نايكلل بسانملا ردقلا

 هيف لشمتب هثاذ تقولا ىو . هبطعي وأ نايكلا اذه رمدي نأ نود ضرألا

 هيلإ ةببع ىرشبلا نايكلا هللا قلح دقف . هل ناسنإلا قلح ىذلا ءالتبالا
 : تاوهشلا

 ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح ساتلل نيز »

 عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم

 . "« ..ايندلا ةايحلا

 : دودحلا هللا ددح ةتاذذ تقولا فو

 ٍ (۳۲) ۲ اهوبرقت الف هللا دودح كلت

 . ""” «اهودتعت الف هللا دودج كلت »

 ردقلا ققحت انآ هناحبس مع ىلا" دودحلا كلت هل ددح هتمحر نمو

 ءالتبالا ةطقن نكلو « ناسنإإلا نايك بطعت نأ نود عاتملا نم لوقعملا

 .[۲۲۹] ةرقبلا ةروس (۴۳) ]۱٤[. نارمع لآ ةروس (۴۱)
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 ف - هدیسقتو < انم ةدارتسالا ف بغرب ٹیح هل تاوهشلا نییزت یه

 ولو هزواجتب هل حالا مدعو ‹ هل حابملا ردقلا اپس ےہ هتاد تقولا

 ناسنإلا ةحلصمل عاتملا نم ردقلا اذه ناسنإلل ددح دقو هللا نكلو

 بح نيب « نامرحلاب بذعتيل ناسنإالا كرتي مل - ىنغلا وه هللاو - هتاذ
  هتحلصملا انآ ولو - هيلع ةضوفملا دويقلا نيبو « هل نيزملا تاوهشلا

 نأ اب عيطتسي « ريثأتلا ةميظع « عفنلا ةميظع ةادأ هل بهو امنإو

 نع سج لب « نامرحلا عذلب سحب نآ نود هتاوهش قاطنم « طبضی »

 رادتقالاو ‹« ةوهشلا لذابم نع ةعفرلا .. رادتقالاو ةعفرلاب - اهقيرط
 رمألا إدبم ىف هسحي دق اع مظعلا ساسحإلا اذه هضوعيف « طبضلا ىلع
 ۰ .. هب سح دوعی الف دوعتی یح « نامرحلا نم

 : "© « داؤفلا ر وأ « لقعلا ر وأ « بلقلا » ىه ةميظعلا ةادألا كلت

 مکل لعجو « ايش نوملعت ال مکتاھمآ نوطب نم مکجرحآ هللاو رر

 . "«نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو عمسلا

 ناذآ وأ اہ نولقعی بولق میم نوکتف ضرألا یف اوریسی ملفأ

 نآرقلا ف دارفلا وأ بلقلا مسا دري كلذكو ةيبرعلا ةخللا ف ةفدارتم ظافلألا هذه درت )۳٤(

 . لقعلا ىعع

 . [۷۸] لحنلا ةروس (۳ه)



 ف قلا بولقلا یمعت نکلو راصبألا یمعت ال اہنإف ؟ اس نوعمسی
 ` ""«رودصلا

 هذه ناسنالا مدختس له : یھ هلك رمألا ىف ءالتبالا ةطقنو

 عفتريو ‹ هتاوهش قلطنم طبضيف < هل هلا اهو ىلا ةميظعلا ةادألا

 اسانعم «ةراضحلا» “يشنيو < هل قثاللا ىوتسملا ىلإ طبضلا كلذب
 ءازحللا هلك كلذ قوف لانيو .. ةدشارلا ةفالخلا رود ققحمو . ىقيقحلا

 تعم نذآ الو تأر نيع الام اف» ىلا ةنحلا ىف < ةرحالا ىف وألا

 « ابناج ةميظعلا ةادألا هذه یلی مآ (۴۷) ۲ شب بلق ىلع رطح الو

 ىلع ةعاجو ادرف هسفن رمديو « سكتنيو طبہف ‹ هتاوهش عم قاسنيو
 ةقئاللا ةقيقحلا « ةراضحلا »ر ئشني الو « ديعبلا ىدملا وأ بب رقلا ىدا

 هلك كلذ نع الضفو < ضرألا ىف ةدشارلا ةفالخلا ققحع الو <« هب

 : نادبألا هقيطت الو سوفنلا هقبطت ال ىذلا بيهرلا باقعلل ضرعتي

 مهدولج تجضن الک اران مہیلصن فوس انتاناب اورفك نيذلا نإ,

 نيذلاو . اهكخ ازيزع ناك هللا نإ . باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولجن مهانلدب

 نيدلاح راہنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلحخندنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 , "* « اليلظ الظ مهلجدنو ةرهطم جاوزأ ايف مه « ادنأ ايف

 فقوملاف ىوسلا ناسنإالا سح ىف ةيضقلا ىه هذه تناك اذإو

 ) )۳٣جلا ةروس ]٤١[ . ) )۳۸ءاسنلا ةروس ]٥٦ ٥۷[ ,

 ) )۴۷هيلع قفتم .
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 نأ « هل هللا هبهو ىذلا «داؤفلا » عم بسانتیو < ةكحلا هيلت ىذلا

 ےقتستف < هللا مرح ام ىلإ هزواجتي ال عاتملا نم حابملا ردقلاب ىنتكي
 ةرحلالا ف عتمتسيو « بيهرلا هللا باذع نم وجنيو « ايندلا ىف هتايح

 , ناوضرلاو ةنحاب

 عبانملا ىلع تبرت ىلا لوألا لايجألا سح ىف رمألا ناک اذکهو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك « نيدلا اذه ةيفاصلا

 ةبسحو ادحاو اقيرط _ كلذل اعبت  مهسح ىف ةرحلالاو ايندلا تناكو
 : ةدح|و

 نم كبيصن سنت الو ةرحلآلا رادلا هللا كاتآ ايف غتہاو »

 . "* «ايندلا

 نم اولکو اہک انم ی اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج یذلا وہا
 . “«روشنلا هيلإو « هقزو
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 سفنلا ىف مالسإلا هأشنأ ىذلا ليمحلا نزاوتلا اذه نكلو
 . حئارلا قيقحتلا كلذ نيملسملا نم ىلوألا لايجألا هتققحو « ةي رشبلا

 امزاوي ال ةروصب ىیرشبلا عقاولا ف رٹ یذلاو <« خيراتلا هاعو ىذلاإ

 , ]٠١[ كلا ةروس )٤٠( . [۷۷] صصقلا ةروس (۳۹)



 ناك نإو « ىلوألا لايجألا كلت دعب لتخم أدب ليمحلا نزاوتلا اذه

 ف هيلع ناک ان امامت لباقملا هاجتالا یف عقو دق ةرملا هذه ف للخلا

 .. ةيبرعلا ةيلهاجلا
 سانلا سح ىف ايندلا لاصفنا وه ةيبرعلا ةياهاحلا ىن للخلا ناك

 راثيإ م نمو <« ءازج لاو ثعبلاو ةرحتآلا منامي إ مدعل « ةرحخآلا نع

 ةرحألا نع سانلا سح ىف ايندلا لاصفنا نآلا وهو ۽ ايندلا ةابحلا

 ! ةرحألا راثيإ. ى نمو « اهراقتحاو ايندلا ةايحلا نأش مهراغصتسال

 ىذلا بجاولا وهو ! ناميإالا نيع وه رمألا اذه ودبي ةلهو لوألو

 غلب دق نوكي هيلإ لصي نيحو <« هيلإ ىعسي نأ نمؤملا ءرملل ىغبني

 .. نيدلا اذه ام عورآ قفحو « ةورذ اهدعبام ىلا ةورذلا

 ةرحخألا اورثآ نيذلا كئلوأ لاب ىن رطح ىذلا وه كش الو. اذهو

 ةليوط انورق ترشتنا ىلا ‹ ةيفوصلا اهتمدق ىلا ةروصلا ىلع ايندلا ىلع

 . كاتهو انه ةعر اق اهراثآ لازت امو <« ةيمالسألا ضرألا دادتما ىلع

 : لوقب ىذلا وه هللا سيلأ

 الإ ايندلا ةايحلا امو . زاف دقف ةنحلا لحدأو رانلا نع حزحز نفر

 ؟ “ا « رورغلا عاتم

 ىهو ةرحخآلا رادلاب قلعتيو « رورغلا عاتم نع دعتبي ئذلا سيل وأ

 )٤١( نارمع لآ ةروس ]۱۸٩[ .
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 نيدلا رهوح- ققحلاو « اقح زئافلا وه “" « نوملعي اوناكول ناويحلا »

 إ فح ةلثمألا عورال براصضلاو « افح

 لوأل ةيفاحخ نوكت دق رمألا نم بناوج نيبتت قيقحتلا دنع نكلو
 .. ةلهو

 ! عنف .. هللا هجو كلذب اوغتبا مهنأ امأ

 ! الف .. هللا هضرف ىذلا قيرطلا اوكلس مہنآ امأو

 دوحولأ ةدح-و نع الو ةفوصلا تاحطش نع نالا ماکتن الو

 .. ةديقعلا تافارحا نم كلذ لاثمأ الو « لولحلا نع الو

 رشتنا امو « ءايلوألاو ةحرضألا ةدابع نع كلذك نآللا لکتن الو

 نيبو دابعلا نيب ءاطسو ذاختا نعو « ريطاسأو تافارحخو عدب نم اهطوح

 : ءاکرش الو ءاطسو الب ةرشابم هللاب هتلاص دقعيو <« اہنم

 ادا عادلا هوعد بیجأ بس رق إف ىع یدابع كالأس اذاو »

 , “۳ م ناعد

 عقاولا كرشلا نعو <« اهلك تافارحنالا هذه نع نآلا ثدحتن ال

 نإو . بعلو وه الإ ايندلا ةايلا هذه امو» : ( ٦٤ ةيآ) توبكنعلا ةروس ف ءاج ) ٤۲

 . «نوملعب اوناك ول ناويحلا ىه ةرحألا رادلا

(f۳)ةرقبلا روس  [A3 . 



 كلذل < ( ةرحالاو ايندلا موهفم» وه رضاحلأ انش دح لاح نال < ایف

 , تاذلاب لاحلا اذه ىف ةيفوصلا هتدسفأ اع انه ثدحتتن

 « ايندلا مذ ىف تدرو ىتلا تايآلا ىلع ًايثك ةيفوصلا ًأكتا دقل
 . “*ابنعل ىف تدرو ىلا ثيداحألاو

 ہللا لوسر باحصأ نم داهزلا لاح ىلع ارثک كلذك اوأکتاو

 ءیشب اوقلعتب ملو ايندلا ةايحلا عاتم اورجه نيذلا « ماسو هيلع هللا لص

 ٍ,هنم

 ىلإ نمؤملا ةايح ىف ىدؤي ايندلاب قلعتلا نأ ىلع ًارثك كلذك اوأكتاو

 < ةرحالا ىف باذعلل هضرعتو < برلا بضغ هيلع بلجت ىلا ةصحلا

 « امش اردزاو ايندلا راقتحاب الإ ىصاعملا ءرد ىلإ ليبس ال هنإ : اولاقو

 .. عاطتسملا ردق امنع دعبلاو <« اهتنيزو اهفرخز نم جورخلاو

 .. نيقفانملاو رافكلا قح ىف - انلق اک  تدرو دقف تابآلا امأف

 هيف عقي ام ضعب ى عقو نإ اہنم بیصن هلان نمؤملا نأ حيحصو
 اک - نامی رالا لصأ ىلع اظفاع مادام كلذب رفكي ال ناك نإو -رافكلا

 : نينمؤملا بطاخت ىلا ةيآلا هذه ىف درو

 ملقاثا هللا ليبس ىف اورفنا مکل ليق اذإ مكلام اونمآ نيذلا اأ ای

 وأ هللا ركذ الإ . ايف ام نوعلم . ةنوعلم ايندلا » : ماسو هيلع هللا یلص هلوقک )٤٤(

 . یذمرتلاو هجام نبا هاور ١ معتم وأ ماع



 ايندلا ةايحلا عاتم اف ؟ ةرحآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ ؟ ضرألا ىلإ

 اموق لدبتسيو املأ اباذع مكبذعي اورفنت الإ . ليلق الإ ةرحنآلا ف
 . “«ریدق ءىش لک ىلع هتلاو « ایش هورضت الو « مکریغ

 هلاني نآ نم ماد فوح یف _ هنع هللا یضر - رمع اندیس ناک اکو

 هلوقو “" « ايندلا مکتایح ف مکتاہیط عبهذأ » : ىٰلاعت هللا لوق

 یح ی اتلزن اپنا هملع م “ب ےعنلا نع ڈئموب نلاستل م ١ : یٰلاعت

 .. رافكلا

 .. حيحص كلذ

 هلبقي ال رمأ « ةرحآلا نع ةلفغلا ىلإ ىدؤب ىذلا « ايندلاب قلعتلاو

 .. كاذو اذه نيب ءارحلا فلتحا نإو <« رفاك الو نمؤم نم هللا

 نيلباقتم نيركسعم ةرحالاو ايندلا رابتعاو ٠ ءىش هلك اذه نكلو
 م نمو « رحآلا نع - ةرورضلاب - لصفنا امهدحأل ناسنإلا هجتا نإ

 ةفلتخ ةيضق هذه .. رحألا دبنو امهدحأ رايتحال اهنيب رايتحالا ىخبنب

 ! هللا نيد نم اه دنس ال

 : ۸ نيملاعلا بر لوقل حمتسنلو

 )٤٥ ( ةبوتلا ةروس 7] ۳۸ ۳۹[ .

 )٤٦( فاقحألا ةروس ]٠٠١[,
 , [۸] رثاكتلا ةروس (4۷)

 )٤۸( هللا دنع یضرم لوق هنأ ىلع لدی قایسلا نکلو . نوراق موق نع یکحع لوق وه ,
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 نم فڭكبصن سنت الو ةرحنأالا رادلاإ هللا كاتا ایف غتباو ءء١

 . “““ «ايندلا

 : اعت' هلوقو

 نم اولکو اہک انم ف اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج یذلا وھ

 . “«روشنلا هيلإو « هقزر

 : یلاعت هلوقو

 ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىلا هللا ةنيز مرح نم : لق»

 . “"«ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلل ىه لق

 لل مكدبعأ ىل الا ..» : ماسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لوقو

 ن « ءاسنلا جوزتآو ماناو موقاو « رطفأو موصأ ىنكلو « هل مك اشحأو

 . "یم سيلف قنس نع بغر

 ىلا هللا ةنيز مرح نم لق» : ىلاعت هلوق دنع ةصاح ةفقو فقنو

 ١ ., هدابعل جرخأ

 . لاج ةنيزلا ذإ . ةصانلا هتلالد هل لاحلا اذه ىف ةنيزلا رك ذف

 هناحبس - هللا هحيبب ىذلا نآ ىأ . ةرورضلا ىلع دئاز ىش لالو

 ةروص .ىأ ىلع ةاحلا ظفحت ىلا ةرورضلا درع وه سیل هدابعل _ یلاعتو

 .]"[ فارعألا ةروس [YY] )۵١( صصقلا ةروس )٤۹(

 )*٠( كلما ةروس ]٠١[ ., )٥۲( هيلع قفتم .
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 , لاها ةجزد ىلإ لصب « ةرورضلا ىلع دئاز ءىش وه اإ ٠ تناك

 : ةلالدلا هذه لمحت «لاملا» ىلإ ةمج تاراشإ نآرقلا فو

 انتبن أف ءام ءامسلا نم مکل لزنأو ضرألاو تاوامسلا قلح نم مآ

 . *" «اهرجش اوتبنت نآ مکل ناکام ةجہب تاذ قئادح هب

 ‹ ئش لک تاہن هب انجرحخأف ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وهو »

 اهعلط نم لخنلا نمو < ابكارتم ابح هنم جرن ارضح هنم انجرحأف

 ريغو امتشم « نامرلاو نوتيزلاو « بانعأ نم تانجو <« ةيناد ناونق

 لوقل تايآال كلذ ىف نإ . “° هعنيو رغنأ اذإ هر ىلإ اورظنا . هباشتم

 °°) ۲ نونمۋي

 اف مکلو . نولکأت امو عفانمو ءفد اف مکل اهقلح ماعن لاو

 . “" « نوحرست نیحو نوحمرت نيح لاج

 هدابعل هللا اهاضري ىلا ةدابعلا نأ ررقف ىوبنلا ثيدحلا امأ

 لماكلا فارصنالاو ضرألا عاتم نع تابلا عانتمالا ايف لحدي ال

 )٠۳( لما ةروس ]٠١[ ,
 -انه بولطملا نأل ٠١١[ ةيآ] ةروسلا سفن ىف ءاج اک هرم نم اولک انه لقي مل )٥٤(

 حئارلا لالا ىلإ نادجولا هيجوت ناسا عفنلا تاذ هلل ينب ريك ذتلا بناج ىلإ

 ةميلسلا ةرطفلاب ىدؤت هللا تايآ نم ةبآ هتاذ لاملا اذه نآو ء عدبملا هللا ققتلح ىف

 . نالا ىلإ

 ١7 ١[. لحنلا ةروس )٠١( . [۹۹] ماعنألا ةروس (ه٥)



 ةدابعلا قدص نع حيحصلا ريبعتلا وه سيل عانتمالا اذه نآو . هنع

 مالسلاو ةالصلا هيلع _ اعيمج قلخلا دبعأ نأل . هلل ةيشخلاو

 اغار هب موقي نم ربتعی لب « هب رمأب الو « كلذ لعفي ال هل مهاشحخأو

 : قيرطلا نع دئاح هنأب هرذنیو ‹ ياسو هيلع هللا یلص هتنس نع

 . «یم سيلف ینس نع بغر نقر

 قيرط ريغ رحخآ قيرط ىلع مهف ةيفوصلا مب جتخا نيذلا داهزلا امأ
 ! ةيفوصلا

 ضعب نم قوصلاو دهازلا نيب ةلهو لوأل رهظللا هبتشب دقلو

 امهالكو . هتقو رثكأ هنع فرصنم < عاتملا نع عفرتم امهالک

 عاتملاب عاتمتسالل ةصرف عدت ال ةدابعلا نم عاونأ ىلإ همه فراص

 .. حابلا

 ىلإ اہنیب قارتفالا لصی داکیو ! كلذ دعب ناقرتفی (ہنکلو .. ےن

 ! ضیقن فرط

 یف اہنآ یآ .. اہل اہنم لک هجتی یتلا ةدابعلا عون یف ناقرتفب

 جىنم ىف ناقرتفي م نمو « «ةدابعلا موهفم» ىف ناقرتفي ةقيقحلا

 . كولسلا جهنم ىو « ةايحلا
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 ةيزع ىلإ ءدب ىذ ئداب جاتحم تاوهشلا ضعب نع عانتمالا نإ
 |ذه نإ م . تاوهشلا هذه هجو ف فق ىذلا «دسلار ءاتبل < ةيوق

 ف عّمحي ‹ تاوهشلل قفدتملا رايتلا هجو ىف فقب نيح « هتاذ عانتمالا
 <« ىللعأ تابوتسم ىلإ هجتت « اهتاذ ىف ةعيفر <« ةلئاه ةقاط سفنلا

 ءاملا رايت هجو ىف دسلا فقي اك « ةيلاعلا تايوتسملا كلت ىب قلطنتو
 لص نکی مل تایوتسم ىلإ لصیف « هاوتسم عفتریف « هنم ابناج زجحیف
 .. للصألا هارغع ىف الإ رايتلا

 ًاشنت ىتلاو ‹ دهزلا نع ًأشنت ىلا « ةيسفنلا ةيلمعلا » هباشتت انه ىلإو

 ةفاط وصلا سفن فو دهازلا سفن ى عمجتتو .. فوصتلا نع

 طق الإ لصي ال قافآ ىلإ هجوتلل ةلباق « ىوتسملا ةعيفر « ةلئاه ةيسفن
 ,. تاوهشلا حم ةقاسنلا سفنلا بحاص

 .. قافآلا فلتحت مت

 هيلع هللا لص - داهزلا دیس مهسأر ىلعو < لوألا لیحلا داهز امأف

 عاتم ف مهدهز اهيلإ مهعفر ىتلا قافلا ةعيبط انملع دقف  ملسو
 .. ضرألا

 داهحلا . ايلعلا ىه هلا ةملك نوكتل داهحلا . هللا ليبس ىف داهحل ا

 . ضرألا عقاو ىف ىنابرلا لدعلا ةماقإال داهجلا . هل هلك نيدلا نوكيل

 سانلا هليختي ام عقاولا ملاع ى ققحم ىذلا ىلاثم لا عمتحلا ةماقإال داهحلا

 الدب ىشنتو « فرحنملا عقاولاريغت ىتلا ةلئاها ةيباجم الا . لاثملا ملاع ف
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 ةلاسر امه ناذللا « ركنملا نع ىبنلإو فورعمل اب رمألا . ىوسلا عقاولا هنم

 : ةمأريح نوكتل هلا اهجرحأ ىلا ةمألا

 نع نوہنتو « فورعملاب نورمأت « سانلل تجرح ةمأ ريخ منك
 . °"( هكباب نونمؤتو ‹ ركنملا

 ىشنتف ‹ دهزلا اهعفر ىلا ةنوزحلا ةقاطلا امف قلطنت <« ةيلاع قافآ
 < ضرألا ىف هرون ىرسيف « راظنألا ري ااش ءانب عقاولا ماع یف

 ف رونلا ىرسيو .. ”ىضتسب نأ هللا ردق ام ةيرشبلا تالظ نم يضيف

 ‹ قرشلا ىف دنا ءارو ام ىلإ برغلا ى طيحلا نيب ام ضيف نرق فصن

 . تالظلا ههجو ى تبت الو « زجاوحلا ههجو ىي فقت ال

 دس ياسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهسأر ىلعو - داهزلاو « اذه
 ف داهحلا نع مهلغشي دوعی الف ‹« هقوف نوعفترب اع < عاملا نومرح ال

 ىلا ةيلاعلا فادهألا نع الو « ايف .نودهاجم ىلا ةيلاعلا قافلا كلت

 . عقاولا ماع ىف اهقيقحتل اهلك ةيباجي الا مهنقاطب نولمعي

 هللا وسر _اہنع هللا ىضر _ ةشئاع دودولا جوزلا دش نيو

 قفشتف ةسبايلا ضرألا قوف هتءابع ىلع ماني _ ملسو هيلع هللا ىلص -
 بضغي « فيرشلا هدسحج نيل نوكتل نيتقبط ةءابعلا هل قبطتف « هيلع
 ىلع لظيل « تناك اك اهديعت نأ اهرمأيو - مالسلاو ةالصلا هيلع
 نع ىبسنلا «نبللا» اذه هلغشي ال « هللا ىلإ لتبتلا نم ةعيفرلا هتجرد

 , ]۱١١[ نارمع لآ ةروس )٥۷(
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 هيلع هللا ىلص وهف كلذ عمو . هلا ليبس ىف داهجلل اهلک هتقاط ریفوت

 جوزتآو مانأو موقأو ‹ رطفأو موصأ ىكلو» : لاق ىذلا - لسو

 . «! یم سيلف ینس نع بغر نف « ءاسنلا

 مهسوفن ف اهرفو ىلا ةلئاها ةقاطلا كالتب اوعنص اذاف ةيفوصلا امأ

 ! ؟ عاتملا نع مهعفرت

 لحخاد ف ناطيشلا داهج .. داهحلا نم رحخآ عون ىلإ اهوفرص دقل

 باتك ی ةدراولا داهحلا تايآ لک كلذ ليبس ىف اولؤأو . سوفنلا

 رافكلا لاتق ىلع صنت ةحرص اظافلأ لمشت ىلا كلت تح <« هلا

 1 مہلع ةظاغلاو نقفانملاو

 نأ لصاحلا ليصحت نمو .. كش الو هب رومأم ناطيشلا داهجو

 نم قّمحام عقاولا ملاع ىف ققح ىذلا ديرفلا ليحلا كلذ نإ : لوقن

 هفرع رصن رك أب هل هداهج ىف رفظو ناطيشلا دهاج دق <« ةعيفرلا لّملا

 .. فاطملا ةياہن ىه ناطيشلا عم مهتكرعم اولعج ام مہنكلو . خيراتلا

 : ريبخلا ملعلا ةداهشب مهسوفن نم هناطلس ىنا نآ دعب یتح

 اعإ . نولکوشب ممر ىلعو اونمآ ,نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ»

 . ̂ « نوکرشم هب مه نیذلاو « هنولوتب نيذلا ىلع هناطلس

 ةفصب قدصي هنكلو « اعيمج نينمؤملا ىلع قدصي فصو وهو

 ١°٠١[. ۹۹7 لحنلا ةروس (۵۸)
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 : نايالاب مه هلا دهش نيذلا ىلع ةصاحخ

 . ““« .. نونمؤملاو هبر نم هيلإ لزنأ اع لوسرلا نمآ»

 مهلحخنديو « هنم حورب مهديأو نامي الا م ولق ف بتک كئلوأ»

 اوضرو منع هللا ىضر <« ايف نيدلاخ راہنألا اتحت نم ىرجت تانج
 . '' «نوحلفلا مه هللا بزح نإ الأ . هلا بزح كلئلوأ , هنع

 ىهلاو فورعملاب رمألا ىلإ .. داهحلا ىلإ .. ءانبلا ىلإ اهنم نوقلطنب ىلا

 نوصح كد ىلإ .. ضرألا ىف ىنابرلا لدعلا ةماقإ ىلإ .. ركنملا نع
 مكح ةماقإو تيغاوطلا ةلازإ ىلإ .. نايإالا نوصح ةماقإو كرشلا

 .. هللا ءادعأ اهرب ىلا ةوقلا ءاشنإ ىلإ .. هللا

 داهجب اوأدہپ مل ول هلک اذه نم ءیشب اوموقب نأ نوعیطتسی اوناک امو
 ريغب ةقلعم ناطيشلا عم متكرعم تيقب ول وأ < مهسوفن لحاد ناطيشلا

 حم كلت مهتكرعم دنع طق اوفقوتي مل مہنکلو .. هيلع ےساح رصن
 ! فاطملا ةياهنو ةياغلا ةياغ انه : اولوقيل ناطيشلا

 . هابتنالا تفلي ناطيشلا عم ةكرعملا كلت ىف رحنآ رمأو

 )٥۹( ةرّقبلا ةروس ]۲۸٠[ ,

 )٦٠( ةلداغأ ةروس ]۲۲١[ ,
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 لتق ىه ناطيشلا عم متكرعم ف ةيفوصلا ليبس تناك دقل
 اغإف ! فرصنيف ىوأم هل دلج ال ىح ناطيشلا الإ ىوأي ىلا « سفنلا »

 قتح ايف خفنيو ايف ثفني لظي < ناسنإلل ةنيزملا تاوهشلا وه هاوأم
 تتام اذإ امأ ! الاعتشا دادرتف امشافطإ نع امحاص زجعیف ۰« لعتشت

 داع امو « هبلإ یوأ سفنلا ف یوأم ناطيشال داع اه تاوهشلا

 : هب علطضي ىذلا هرودب موقي نأ عيطتسي

 ,e مہنرمالو ٤ مہنينمألو مہاضألو .ء)

 كلي مهيلع باجآو < كتوصب منم تعطتسا نم ززفتساو »
 مهدعي امو <« .مهدعو ‹ دالوألاو لاومألا ىف مهکراشو « كلجرو

 . '"«ارورغ الإ ناطيشلا

 « دهحلا كلذ ليبس ىف لمحتيو « «دهاجم ر فوصلا لظي كلذل

 ! ناطيشلا هنع فرصنيل « هتاوهش لتقب اريخأ رفظي ىح

 « سفنلا لتق » ىه ناطيشلا عم هتكرعم ىف هليبس تسيلف ده ازلا امأ

 . تاوهشلا لتقب

 « سفنلا نيصعت » ىه « ىنابرلا جبنا نم اهدمتسي ىلا هليبس امنإ
 لجأ نم اهتيويح ىلع ءاقبإلا عم « ةقاطلا دهج ناطبشلا ةياوغ نم

 , هللا ليبس ىف داهجلا لجأ نمو « ىفابرلا جہنلا ىضتقم ضرألا ةراع

 . ٤ ] ءارس الا ةروس (۲) . 1۹7 ءاسللاة روس ]1(
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 اهدجوي مل ةيناسنإلا سفنلا ف هللا اهدجوأ ىتلا عفاودلا هذه نإ
 .. ةياغل هن احس اهدجوأ اإ « اش

 . امتراعب هفلكو ‹ ضرألا ىف ةفياخ نوكيل ناسنالا هتلا تلح دقلف

 , " « ةفيلخ ضرألا ى لعاج ىنإ ةكئالملل كير لاق ذإو»

 . ۲)۶ اف مکرمعتساو ضرألا م مک اشنا وه

 نم هيف خفن م ‹ ضرألا نيط نم ةضبق نم هقلخ ام ةكحلو

 ! صلاحخ رون نم  ةكئاللا قلح اك  هقلع ملو « هحور

 هتيوس اذإف ‹ نبط نم ارشب قلاخ ىلإ ةكئالملل كير لاق ذإ»

 : "° ۲ نیدجاس هل اوعقف یحور نم هف تخفنو

 ةنيرزملا تاوهشلا كلت ةيرشبلا سفنلا ى تدجو نيطلا ةضبق حمو

 : ناسنالل

 ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز
 عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو « ةموسملا ليخ-او ةضفلاو بهذلا نم

 . '”« .. ايندلا ةايحلا

 ةظبلغ ةيسح ةعتمو « اعم انيط دعت مل ةيولعلا ةخفنلاب امنكلو

 نم اميقت ةيحور ةيفافش دعب نيط ىهو - اه راص امنإ « ناويحلا ةعتمك

  (TT)ةرقبلا ةروس ] ١" [ , ) ٩ ( ص ةروس ] ۷۱ ۷۳ [,

 ) )14دوه ةروس ]11[ , )٦٦( نارمع لآ ةروس ]۱4[ ,
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 « ناسناالاب ر ةريدج- اقافآو افادهأو ئدابمو ايق امف حشتو <« نطلا ةماتع

 : هلضفو هللا همرک یذلا

 نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ یب انمرک دقلو»
 . °" اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو تابيطلا

 ) حفاودلا ( لق وأ (« تاوهشلا ر هذه نآ ربل ا فبطللا قلاخلا ملاعیو

 طاتنلاو زاجنإلاو جاتتإلاو لمعلا ىلإ هعفدتل « ىرشبلا دوجولل ةمزال
 ىح  ضرألا ىف ةفالغلا ىضتقم ىه ىلا -ريمعتلاو ءانبلاو ةكرحلاو

 نم بولطملا رودلا قيقعت نود - ةريثك ىهو - عناوملاو زجاوحللا فقت ال
 , ناسنالا

 اهتفيظو نع لوحتت ال ىکل طبضلا نم اه دبال هنأ هناحبس ملعی اک
 , ناسنإلل ارامد حبصتو ةيوسلا

 طبضي ىذلا « بولطملا نزاوتلا ثدحم ىذلا وه ىلابرلا جهنملاو
 ةمراع هتاذ تقولا ىف اهقلطب نأ نودو « اهلتقي نأ نود تاوهشلا هذه

 , دودسلا مطح

 ءالتبالا ةطقن ىه « تاوهشلا » لق وأ عفاودلا , هذه نأ حيحصو

 : ناسنالا ةايح ى

 .[°] ءارساالا ةروس ( 1۷)
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 نسحأ أ مهولبنل اه ةيز ضرألا للعام انلعج انإ»

 . *  (المع

 نأ تآر ذإ .. هيلع تزكرف ةيفوصلا هتحل ىذلا بناحجلا وه اذهو

 نأ عاطتسا اذإ هنأو < هتاوهش بناج نم ءالتبالا ىف طقسب ناسنالا

 ..ءالتبالا ىف حجت دقف اهلتقيو الع ىضقي

 ةيح الع ءاقبرالا ةرورض نمو « اهداجيإ نم ةكحل ا اولفغأ مهنكلو

 اك .. دهجلا ناسنإلا حسو ام اهطبض ةرورض عم « ناسنإللا سفن ىف

 : هللا لوسر هنيب اكو هللا هلزنأ اك ىنابرلا جلا كلذب ىضقي

 موقأو ٴ رطفأو موصأ ینکلو ۰ هل مك اشحأو هلل مكدبعأ فا الأ

 ۹ ۲. ءاسنلا جوزتأو مانو

 ! ؟ ةجتنلا تناك |اذام ةكحلا هذه اولفغأ نحو

 ةيفوصلا ىهتشت اك اصلاخ ارون نوكي نأ عيطتسي ال ناسنإالا نإ

 ! تاوهشلا حم مخضلا اهداهج نم

 - هنم ةبولطملا ةدابعلاب ماق دق ناسنإالا نوكي له هتاذ تقولا ىفو

 ةينارونلا ةيفافشلا ىلإ لوصولا ىف حجم ولا "وه هدق ىلع ةلصفلا

 ! ؟ تاوهشلا ةتامإو دسحلا لتقب ةيحورلا

 )٦۸( «ةدابعلا موهفم» لصف حجار (۷۰) . [۷ ] فهكلا ةروس ,

 )٩۹( .هرکذ قبس
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 ىلإ ةيحورلا ةضايرلاب لصي “" قيقحلا فوصلا نآ ركني دحأ ال
 بذج نم ةقيلط « دسحلا ةلقث نم ةفيفحخ هحور اهيف قلعت ةفيفش قافآ
 ىف قرغتسملا « نيطلاب قصاللا اميلع ردقي ال ملاوع داترتف « تاوهشلا
 .. تاوهشلا

 هنأ هيلإ لع ذيذل ردح ىف رحآ بناج نم فوصلا عقي نكل
 ةليسو وه .لمعلا ناك اذإ هنأل ! لمعي ال انه نمو .. «لصاو»
 دعب هتجاح ام « لعفلاب لصو دق وهو <« «ىداعلا»ر ناسئإال لوصولا

 امأ .. «لوصولا » نم نكمتي مل نم ةليسولا ىلإ ىعسي اع إ ! ةليسولا ىلإ
 ! نولصإو منأ مسحف .. نواصاولا

 ىف لمعلا نع هفرصت ةريثك لماوع فوصلا سفن ف قتلت اذكهو
 ف هللا جهنم ةماقإال دهازلا هضوحب ىذلا «داهحلا» نع .. ةايحلأ عقأو
 .. هلل هلك نيدلا نوكيل .. ايلعلا ىه هلا ةملك نوكتل .. ضرألا
 ..ريمعتلاو ءانبلل .. هئالعإو قحلا ةماقإو < هقاهزإو لطابلا ىطحتل
 .. هللا ركع باهرال ةوقلا دادعإل .. ءاغلاو ةدايزال

 نع ةلصفنم هسح ىف ىهو -ايندلل هترظن وه لوألا لماعلا
 ةقالطناب « هنم صالخلا ىلإ ىعسي ىذلا نجسلا انآ ىلع - ةرحآلا
 تلصتاو ىملإلا رونلاب تاصتاف ‹« دسحلا ةلقث نم تصلخت قتلا حورلا
 .. ايندلا نع هسح ىف ةعطقنملا  ةرحنآلاب

 ) )۷١فرحا ذوعشملا ال . لتبتملا قداصلا ىأ .
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 ةراع ىلإ طق نيجسلا ىعسي لهف .. نجسلا ىه ايندلا نوكت نيحو
 ! ؟ هيناعي ام هنم ىفاعي وهو « نجسلا

 .. مد وأ هنم فلت ام هینعب الو .. هنع هرکفب فرصنب اعإ

 صالخلا موي ىلإ علطتي وه ايب .. هيف ءىش حالصإ ىلإ ىعسي الو
 ! هنم

 عفاودلا » مادعنا بسب .. « ةبغرلا» مادعنا وه ىاثلا لماعلاو

 .. تابغرلا كرك ىلا

 نكسملاو سبللاو بارشلاو ماعطلا ف ناسنالا « بغرب » اإ

 .. كلقلا ىف «بغري» وأ .. ةوقلا ىف « بغري» وأ .. سنو

 ف « بغرب » وأ. .. ةبلغلا ف ( بغرب » وأ .. علا ىف « بغرب » وأ

 وأ ىسحلا ءانبلا ف ( بغرب » وأ .. قسلا یف « بغرب » وأ .. ةناكلا

 ‹ تابغر نم هسفن ى لمتعي ام قيقحتل كرحتي .. كرحتيف ,. ىونعلا

 وأ ةمزتلم « ةفرحنم وأ ةيوس « ةطباه وأ ةعيفر امنوك نع رظنلا فرصب
 .. ةيغاط

 تابغرلا كلت لتق وه ةيحورلا ةضايرلا ٌمَه نوكي نيح امأف
 وهو ؟ یعسي یش یأل ؟ كرحتی یش یالف .. اہنم سفنلا « صیلختل »
 ىذلا توقلا درجف بلط نإو .. اهلك ايندلا هذه نم اثيش بلطي ال
 ! ؟ةايحلا ظفحت ىلا ةنوئملا نم ردق لقأبو .. ةايللا ظفحب

 لق تش نإ وأ ‹ ةيحورلا تاقارشإإلا كلت وهف ثلاثلا لماعلا امأو
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 ىلا ءانفلا ةذل لق وأ .. « لصاو » هنا هہحاصل لع ىذلاإ ردنلإ كلذ

 ! دوجولا ثدحت

 .. ءافتكالاو ىضرلاب سفنلل ىحوي روعش ىهف .. اتیمس اأو

 اعإف بغر نإوآ ! دعب ئش یف ةبغرلا مدعو .. لصاح وه اجب ءافتك الا
 .. ةيحورلا ةضايرلا نم اديزم لذبيف . . ىلعأ ( تاماقم» یف بغری

 ثدع ىذلا ءانفلا نم اديزم .. اح یکل سفنلا لتق نم اديزم

 ! دوجولا

 ىبلسلا موهفملا الإ افاضم <« ةثالثلا لماوعلا كلت عمتج نحو

 دحج و ا ء یش رعت ی یعس ال ىذلا ‹ ردقلاو ءاضقلا ةديقعأ

 هرعت ةلواحع نألو ! هللا نم ردقب دجو هنأل - هؤوس ناک ایآ - لعفلاب

 .. هللإ ردق لع ادر هرظن ف رتعت

 هعفدي ئش ىأف وصلا سفن ى اهلك لماوعلا كلت عمتجت نيح
 دارحتب نأ - كرحت نإ - هاراصق اإ ! ؟ راما ةايحلا مضحخ ىف ةكرحلل

 ! مالسلاب ضرألا ف منی یکل ‹ ةجللا بنتجيل

 ىلإ ىدؤت ىلا ايندلا ةنتف ىلع - انفلسأ اك - ةيفوصلا ىكتت اريحأو
 ىكل « سفنلا تاوهش لتقب الإ قتت ال ىتلاو « ىصاعملا ف عوقولا
 .. ناطيشلا قلازم نع دعتبت
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 نم ةرفوو « نآرقلا تاهيجوت نم ةرفو لاحلا اذه ىف نودحجيو

 . ماسو هيلع هللا یلص لوسرلا تاہیجوت

 « ايندلا ةايلإ مكنرغت الف قح هلا دعو نإ سانلا اهي اي»
 . ۳ « رورغلا للأب مکنرغی الو

 هدلو نع دلاو یز ال اموی اوشخاو مکبر اوقتا سانلا اآ اید

 مكنرغت الف < قح هللا دعو نإ . ايش هدلاو نع زاج وه دولوم الو
 . , " «رورغلا هلاب مکنرغی الو اندلا ةابلاإ

 هب طلتحاف ءامسلا نم هانلزثآ ءامك ايندلا ةايحلا لثم مه برضاو »
 ء یش لک ىلع هللا ناکو . حايرلا هورذت |شه حبصأف ضرألا تاب

 ۷۶ «اردتقم

 ىف رثاكتو مكنيب رحافتو ةنيزو وهو بعل ايندلا ةايحلا امنآ اوملعا»
 ارفصم هارتف جی م هتاين رافكلا بچعآ ثٹیع لثمك دالوألاو لاومألا

 < ناوضرو هللا نم ةرفغمو ديدش باذع ةرحآلا ىو . اماطح نوكي مت
 . *«رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو

 نأ مکیلع یشخأ نکلو ‹ مکیلع یشحآ رقفلا ام هللا وف 0

 اک اهوسفانتف ‹ مکلبق ناک نم ىلع تطسب اک ایندلا مکیلع طسبت

 , ]٤٠١7[ فهكلا ةروس ]٠[ . )۷٤( رطاف ةروس (۷۲)
 , [۲۰] دیدحلا ةروس )۷٥( , [۳۳] ناقل ةروس (۷۳)
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 7 مته اک مکیھلتو < اهوسفانت

 للص ىنلا عم ىثمأ تنک» : لاق _هنع هللا یضر رذ ا نعو

 !رذ ابأ اي : لاقف « دحأ انلبقتساف ةنيدملا ةرح ف - لسو هيلع هللا

 اذه دحأ لثم ىدنع نأ ىس ام : لاق . هللا لوسر اي كيبل : تلق

 الإ ‹ نیدل هدصرأ ایش الإ ‹« رانید هنم یدنعو ةثلاث ىلع ىضعت ابهذ

 نمو هلامش نعو هنیمع نع اذکهو اذکهو اذکه هللا دابع ی هب لوقا نأ

 لاق نم الإ ةمايقلا موي نولقملا مه نيرثك الا نإ : لاق مم ىشم م . هفلح

 لیلقو . هفلخ نمو هلاش نعو هنییي نع « اذکهو اذکهو اذکه
 ۷ ۲ بھ ام

 باتك ف تاریذحتلا هذه - مہيلع هللا ناوضر _ ةباحصلا عم ذقلو

 اب تألتماو - مسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ثیدح ینو « لزثملا هللا
 يعنلا یھ ةرحنألا نأو ٠ لئاز ايندلا عاتم نأ انيق اوملعو < مہولق

 عاتم نم ریثک یف اودهزف ۰ هيلع صرح نآ قحتسي یذلا یقیقحل ا
 .. ضرألا

 ىذلا « ءاّبلا مادقملا اجلا دهزلا كلذ _ انفلسأ اك - هنكلو

 لحخاد ف راسحالا ىلإال «ةهجاوملاو ةدلاحلاو داهحلا ىلإ هباحصأ عفدي

 دض سفنلا نص ىذلا دهزلا - كلذك انفلسأ اك وهو , سضنلا

 ! ةنتفلا نم ةياقولل سفنلا لتقي ىذلا ال ةنتفلا

 ) )(۷٦ىراخسبلا هجر( ۷۷) . یراخبلا هجرحأ ,
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 ايندلاب سانلا نتفي ال ىح « ريك ذتلل تءاج تاریذحتلا هذه نإ

 ةكرحلا عنم وأ « ايندلا ىف ةايحلا ةسرام نمل ئىج ملو « ةرحنالا اوسنيو

 .. اف لمعلاو طاشنلاو

 .. قيرطلا تاقلزنم دنع رطخلا ىلإ سانلا هبنت تاتفالب هبشأ اهنإ

 موق ءاج اذإف ! قالزنالا اورذحيل اعإو ! ريسلا نع اوعنتم ىكل ال

 نم رذحت تاتفال كانه نأل قيرطلا اذه ىف ريسنال : اولاقف

 ىلإ رذحلا مہ لصو قح رذخحلا یف كش الو اوغلاب دقف - قالزنالا

 امأ . قلازملا فتي نأ لواحو ريسلا ىلع لبقب هسفن نم قثاولاو ! دوعقلا

 : ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيداحأ نم ثيدحلا اذه ىلإ رظناو

 ءاجو مكب هللا بهذل اورفغتستف |وبنڏت م ول ہدیب یسضن یذلاو »

 ۷۸ ہم هللا رفغيف نورفغتسيف نوبنذي موقب

 ! ؛ بونذلا باکترا ىلع ضح وه له

 ! عطقلاب الك

 وعدي ىذلا وهو « بونذلا نايتإ ىلع سانلا ضحي نأ -. اعيمج مہلع

 . لسم هجرخا (۷۸)
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 ! لمعلا ىلع ضح وه اإ

 عوقول ضرعتي هنإف ةايلا عقاو ىف لمعلا ناسنإلا سراي نيحف
 ! ةلاحع أل هنم بونذلا

 ۷۹ ۾ , , ءاطحخ مدا یب لک »

 هنم عقب مت ةايحلا عقاو ىف لمعي ىڌلا نمؤملا ليبس نوكي ذئدنعو

 : رفغتس نأ بنذلا

 اورفغتساف هللا اورک د مهسفنأ اوملظ وأ ةشح-اف ًاولعف اد نيذلاو ١

 مهو اولعفام ىلع اورصب ملو هللا الإ بونذلا رفعي نمو - ميونذل

 اتحتس نم یرجت تانجو مہر نم ةرفغم مهۋازج كئلوأ . نوملعب

 . ^“ ( نيلماعلا رجأ منو ‹ اف نيدلاخ راہنآلا

 ىذلا وهف _ طق ناسناللا اذه دجو نإ _ ادبأ بنذي ال ىذلإ امآ

 هنآ یه اھ هبنتی ال ىلا ۔ یرکلا هتتطحخ نوکتو ! ادب لمعي ال

 ءادآ ىف ربصقت اہنأل <« نازيلا ىف ةلبقل ةغيطح یهو !! لمعي ال

 ا ناسنالا لع ةضورفم تابجاو

 ‹ ءايشألاب ة ءولمع ةلس هسأر قوف ناسنإللا لمح نأ ةعاربلا تسيل

 هنأل ! ئش ةلسلا نم عقي ال ىكل ةكرح ىآ كرحتي ال انك اس سلج مت

 , هرکد قیس (۷4)

 . ۱۳١ ۱۳١[ ] نارمع لآ ةروس (۸۰)
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 دقف ةنكاسلا ةسلحلا هذه ىف ةقشملا نم لمحتو دهحلا نم لذب اهم

 ! هنم ةبولطملا ةكرحلا نع لطعن

 4۷ | « هرمأ ام ضقي ال ! الك

 ىلع عقت ال هسأر قوف ةلسلاو ةبولظملا ةكرحلا كرحتي نأ ةعارلا اإ

 مغر ئش هنم عقو اذإف ! ءايشألا نم امف ام رثعبتي الو ٠ ضرألا

 وفعلاب هناحبس هللا لضفتي انهف - ةميلسلا ةينلاو « ةلواحلاو دهحلا

 مو « هنم عقو ام عوقو رغصتسي ملو « رمألا ىف نواهتي مل نمل ةرفخملاو
 , رافختسالاب عراسو رك ذتلاب عراس لب « لعفام ىلع رصي

 ‹ تابجاولل .هئادأ ءانثأ ىف هنم عقي أطخلا مادامو « هنم بولطملا لمعلاب

 ! تابجاولا نع هضارعإ وأ هدوعق ءانثأ فال

 .. «ناسنإالا» عم لماعتلا ىب ىلابرلا جهنملا ةمظع كلذك ىدبتتو

 هتابغر لتقي نأ _ ىنابرلا جمنملا ف - ناسنإالا نم بولطملا سيل
 نأل _ | ةقيقحلا ىف ادبأ ملسي ال وهو - بونذلا باکترا نم لسی یکل
 . ناسنالا اه هلا تلح ىلا ةفالخلا ةمهم نم ةريثك بناوج لطعي كلذ

 ةحاتملا تالاحلا عيمج ىف - كرحتيو لمعي نأ هنم بولطملا اعإ

 . [۲۳] سبع ةروس (۸1)
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 دهج هلل قتم وهو « ىنابرلا جىنلا ىضتقب ضرألا رمعيل - ةحابما
 ؛ ةقاطلأ

 . ۸۲ اوعيطأو اوعم او : معطتسا ام هللا اوقتاف »

 ةفاظنلا م < ةوقلا ءامنلاو « ةكرحلاو طاشنلاب ضرألا ئلتمتف
 رببعتلا ق درو اک «ضرألا حاللصإ » وه اذهو , .رشملا قطب ام ردمب

 : ىنآرقلا

 A اهحالصإ دعب ضرألا ف اودسفت الو

 ىلإ ضرألا درل « ضرألا عقاو ىف عفدلاو عإرصلا ثدحي م
 : نودسفملا امف دسفأ اذإ حالصلا

 نكلو < ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو »
 4۸9 «نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا

 حيو حماوص تمدف ضعب مهصضعب سالا هللا فد لولو ر

 . هرصني نم هتلا نرصنیلو . اریثک هللا مسا ایف رک ذی دجاسمو تاولصو
 , *«ريزع ىوقل هللا نإ

 الو .. ضرألا ىف امهم ةملسملا ةمألاو ملسملا درفلا موقي |ذکهو
 . ضرألا لع سائلا مادام ةمهملا هذه ىهتنت

 . [ ٠١١ ] ةرقبلا ةروس ]۱١[ . )۸٤( نباغتلا ةروس (۸۲)

 . ]٤٠[ حلا ةروس )۸١( . [٥ه١] فارعألا ةروس (۸۳)
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 «ةدابعلاب» اماق دق ةملسملا ةمألاو ملسملا درفلا نوک |اذکهو

 اك ىلاسنإالا دوجولا ةياغ اققحو - لماشلا حساولا اهقاطن ف - ةبولطملا

 ٠ هلا اهدار

 : ناسحإالا ىوتسم ىلع رمألاب اوماق دقف «داهزلا ر امأف

 ‹ هارت كنأك هلا دبعت نأ ناسحإلا : لاق ؟ ناسحالا امو : لاقر

 . "كاري هنإف. هارت نکت ۾ نيف

 ..«ركذلا»و مايصلاو ةالصلا ىلإ اوفرصنا دقف ةيفوصلا امأو

 الف «ايندلا» رومآ امأ .. ةرحالل ةبولطملا لاعألا ىه هذه : اولاقو

 ! ناطيشلا لئابح ىف عقوت ىتلا ةنتفلا امنأل « امف ضوخلا ىلإ انل ةجاح

 !.. م

 « قزرلا ءارو ىعسلاو ضرألا بكانم ىف ىشملا نع اوفرصن
 . فافكلاب كلذ نم اوفتكاو

 ةسدنهو تايضايرو كلفو بط نم ىويندلا معلا نع اوفرصناو

 ! ةينافلا ايندلاب قلعتم هنأل .. ءايميكو ءايزيفو

 ىلإ ىدؤملا ايندلا ةايحلا فرحخز هنأل ىداملا مدقتلا نع اوفرصناو

 ! ةكللا

 ماقأ دق هللا نأل « هقاهزإ ةلواحتو لطابلا ةعراصم نع اوفرصناو

(A)تاخشلا هأور , مکنید رمأ مکملعي مک اتآ لیرج | تسلح نم  , 
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 نم ريغيس هنإف ديري نيحو ء«ناكل كلذ ريغ دارأ ولو « دارأ ايف دابعلا

 .. بابسألا قلعو هدنع

 لهحلاو رقفلا نم ىمالسإلا ماعلا باصأ ام ىه ةجيتنلا تناكو

 1 نيدايمل عیمج ف فلختلاو فعضلاو < ضرملاو

 ةمألا لاح ےقتسی الو ‹وحنلا اذه ىلع نيدلا رمأ مقتسي الو
 ‹ ا هللا اهطان ىلا ىربکلا اہتلاسر یدؤت نآ عیطتست الو ۰ كلذك

 : ةيرشبلا لکل ةدئارو ةيداه نوکت نأ یهو

 نوكيو « سانلا ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو

 , “" «ادیهش مکیلع لوسرلا

 لهاج اهلكو « ريقف اهلكو « دعاق اهلك ةمآ لاح نوكي فيكو
 ! ؟ ضیرم اهلکو

 ةشيعل هيفكي ىذلا ردقلاب قزرلا ىلإ ناسنإ لك ىعسي نيحو
 ‹ هللا ليبس ىف هقفنت ىذلا «ضئافلا» ةلودلا دجت نيأ نف « فافكلا
 : ىنابرلا رمألا اذه هب ذفنت ىذلاو

 هب نوبهرت « ليلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مه اودعأو

 ۸۵ (؟ .. مکودعو هدأ ودع

 . ]١٤١[ ةرقبلا ةروس (۸۷)

 . ]٠١[ لافنألا ةروس (۸۸)



 دعت فیکف « یدام مدقت الو <« ىضرأ ملع كانه نوكي ال نحو
 ؟ ءادعألا بهرت ىلا ةوقلا

 ادوعقو « ةيحان نم بطلاب ًالهج « ىّواَدُي الف ضرملا رشتي نيحو

 < هب اضرلاو هللا ردقب ىلستلا ىوعدب ىرخأ ةيحان نم ىوادتلا نع

 ؟ ءادعألا هجو ىف حالسلا لمحت ىتلا ةيوقلا ماسجألا دجوت فيكف

 ةريثك ةينابر رماوأ نع الضف _ هدحو - ىنابرلا رمألا اذه نإ ! الك

 . فالتحالا دشأ افلتخ ةايحلل اجهنم مزاتسي ىرحأ'

 اوقوفتيو « هيف اونكمتيف ىويندلا ملعلا ىلع سانلا لبقي نأ مزلتسي
 ىلع هيف اوقوفتيو ىداملا مدقتلا ىلإ اوعسي نأو . ءادعألا ىلع هيف

 ةمزاللا ةوقلا هب نوئشنب « ريفو لام مهيدي ىف نوكي نأو . ءادعألا

 .. ءادعألا ىلع بلغتلل

 . نادیم لک فو لاحم لک ی ریفو « جاتنإ» مهدنع نوڪ ناو

 < ىلاعإلا كولسلا ىف ةمقلا وه ايندلا ةايحلا عاتم ىف دهزلا نإ اقح

 .. تاماقلا نم نمؤملا هيلإ لصي ام عفرأ وهو

 ! جاتنإالا لطعي ال عاتملا ىف دهزلا نكلو

 ‹ هيف لمعي ىذلا لاحلا ىف هتقاط یصقأب جتني یتحل ا نمۇملاف

 . هللا ليبس ىف هقفنب قابلاو « تابيطلا نم ردق لقأ هسفنل كلبتسي

 ريغ هنم نورداقلا لمحيف <« طبارتيو عحمتحمإ لفاكتي كلذبو
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 رقفلا الو ىغاطلا ىغلا دجوي الف سانلا ةشيعم براقتتو « نيرداقلا

 . مالسإلا ةلاسر ءادأ ىلع .انيعي ىذلا ضئافلا ةلودلا دجت م ..رمدملا

 اهسأب ىش ‹ بناحلا ةبيهم ةيوق نوكت ىح اهتلاسر ىدؤت نلو

 فلختلاو فعضلا رزو اهدحو اهلمحنف ةيفوصلا ماظن نآ دیرن امو
 ىذلا ريذنلا ققحت ىتح « بوص لك نم موجه اب ءادعألا ىرغأ ىذلا

 : ةمألا هذه لسو هيلع هللا یلص - هتلا لوسر هب رذنأ

 .اتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت اك مألا مكيلع یعادت نأ كشوي »

 ‹ ريثك ذئموي مكنإ لاق ؟ هللا لوسر اي ذثموي نحن ةلق نمأ : اولاق

 ۲)٨۸٩ ليسلا ءاثغک ءاثغ مکنکلو

 ‹ ىسايسلا دادبتسالاو « ىناجرإلا ركفلا ةيفوصلا عم ناك دقف

 ىصاعملاو عدبلا نم اهيغو <« فيلاكتلا نم تلفتلاو

 رشنل هفيسب دهاج نم ةيفوصلا نيب نم ناك اك . "" تاافارحالاو

 رئاحلا ناطلسلل فقو نمو « ءادعألا لاتقل شويحلا داق. نمو « ةوعدلا

 اوقحلأ نإو ةقيقحلا ىف داهز ءالؤهو .. سانلا مظ نع هدری

 . . ةيفوصلاب

 .هرکذد قبس (۸)
 . «رصاعملا انعقاو ١ باتك نم ؛فارعلالا طح, لصف تثش نإ رظنا ) ٠
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 نيدب نيطبترم ةماعلا اوقبأ نيذلا مه اهقرفو ةيفوصلا لاجر نآ اك

 ساب ةماعلل دعب لو ُ ءاملعلا رع نبح - تافارحالاو عدبلا مغر هللا

 , " ةيفوصلا باب الإ نيدلا ىلإ هنم نوجلب

 اهتقرف نيح ةملسملا ةمألا طبارت نم ايش اوظفح نيذلا مه مہنآ اک
 ناطلسلاو ةيلغلا لع ةرحانتم لود ف ابتأزجو ْ برحا|و ةسايسلا

 ىذلا جبنا ًاطح منع يني ال هلک هولذب یذلا دهجلا اذه نکلو

 : مهاغلا داسف ىلإ ىدآ

 « لباقتلاو داضتلا عضوم ىف اهعضوو « ةرحآلا نع ايندلا لصف
 حم لماعتلا نع عانتمالا ةباثب اهادحإ عم لماعتلا حبصي ثيحم
 .. ىرحألا

 لام إو <« الع زيكرتلاو < ةيدبعتلا رئاعشلا ىف ةدابعلا رصحو
 .. ناسناالا طاشن لک لمشی ىخلا « ةدابعلل لماشلا موهفملا

 ! مالسإالا نم اذه الو .. مالسإالا نم اذه الو

 ءاتمب ایپ رمآ ةنيدملا - مسو هلع هللا لص هللا لوسر لحد ںیح

 .. فوسلا ىلإ - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا هجو م . . دجسملا

 ۴ ةى اق داصتقالا ةلوص لانه مهو <« دولا دب یف ذئموب قوسلا تناک

 ءاملعلا رثك الكف , ءاملعلا دوجوو ةيفوصلا دوجو نيب ايسكع ابسانت كانه نأ ةقيقحلا )۹١(

 ! ةفوصلا ترشتنا ءاملعلا رع الكو . ةيفوصلا ترسحما
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 هيلع هللا یلص مظعلا دهازلارمأ لهف . لطابلاب سانلا لاإومأ لك أو ابرلا

 سح ف یھو داصتقالا رومأ ف اودهزب نأ نيدهازلا هباحسصأ - ملسو

 ةرطسلا اوعدب و « ةرحألاب اوزوفبل ايندلا روما نم نيرحأتملا

 1 ؟ ضرألا ف داسفإالا ىلع مہتردق نم دیزت <« دولل ةيداصتقالا

 اودهاڪ نأ ةباحصللا  ماسو هيلع هللا لص - لوسرلا هيچ وت نإ

 .. هتلالد هل رمآ دولا نم ةيداصتقالا ةرطيسلا عزل

 نع ةنلعملا ةالصلا هيف ماقت ىذلا وه هئانىب أدب ىذلا « دجسم اف

 ةمألا هيف ىنرتت ىذلا وهو .. ضرألا ىف ةنكم هللا الإ هلإ ال ةمأ مايق

 نيب هيف یضقيو لسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر یده ىلع
 ىلا ىه قوسلاو .. ممرحو مهملسو « مهتسايس هيف ررقتو « نيملسملا
 : ةملسملا ةمألا ةايح الع موقت ىلا ةيداصتقالا ةايلا ايف ماقت

 ۹ امایق مکل هللا لعج یتلا مكلاومأ »

 < ريخلا ىلإ وعدت ىلا ةمألا نايك لماكتيل « كلتو هذه نم دبالو

 : حالفلا ىلع لصعتو <« ركنلا نع ىهتو « فورعملاب رمأتو

 نوهنيو « فورعملاب نورمأيو « ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ١
 ۹۳١ « نوح مه كثلوأو « ركنملا نع

 -ناسنإلا ىلع هلا اهضرف لا ”ةدابعلا نم بناج صالختسا امأ

 . ]٠٠٤[ تارمع لآ ةروس (۹۴) . ]١[ ءاسنلا ةروس (۹۲)
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 ى زوفلا ىلإ ةيدؤملا ىه اهدحو اہنأب معزلاو - ةيدبعتلا رئاعشلا وهو

 یضرأ بناج هنأ معز ىلع ةدابعلا نم رحالا بناجلا لامهإو . ةرحآلا

 مهأ ناك دقف .. هللا ىلإ يبرق هلامهإ ىف نأو < ايندلا ةايلاب ىتلعتم

 هلإ الل ىعقاولا ىضتقملا وه « ةمألا ةايح : ارثآ هرطحخأو « هوكرت ام

 ىداصتقالاو ىسايسلا ىضتقلا : ىرخأ ةرابعب لقوأ ! هتلإ الإ

 ! هللا الإ هل الل یعاټجالاو
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 ضژالاةراعو راض ا موهم

 هلإ ال غيرفت : تافارحنالا نم ةعومحلا هذه ىب ةمألا تعقو نيح

 ريغب . ناسللاب لاقت ةملك ىلإ اهوحتو <« ققيقحلا اهاضتقم نم هللا الإ

 لوحتو . دبعتلا رئاعش ىف ةدابعلا موهفم رصحو , ىعقاو ديصر الو ةلالد

 لختو < بابسألاب ذحخألا نع دوعقو ةيباس ىلإ ردقلاو ءاضقلا ةديقع
 عضوم ةرحالاو ايندلا عضوو . ضرألا ىف اجي إلا ناسنإلا رود نع

 ..ايندلا لامهإو ةرحآلا رايتخا م < رييختلاو لباقتلا

 نذإ ابيرغ نكي م ةمألا ةايح ىف تافارحالا هذه لك تعقو نيح

 . ضرألا ةراع لمت نأو ةراضحلا نع اهموهفم لت نأ

 نم ًادمتسم ةراضحلل نيملسملا نم ىلوألا لايجألا مهف ناك دقل
 . نيدلا اذه ف یش لکک ادرفتمو < مالسالا حور

 دق ةقح الو هل ةقباسو مالسإالا دلول ةرضاعم تايلهاج تناك اذإف

 تلمهأو « ايندلا ةايحلا تلمهأو « ةراضحلل ىحورلا ىنعملا ىلع تزكر

 عاتم ىلإ برقأو . سحاب قصلأ ارومأ اهفصوب . ضرألل ةيداملا ةراملا
 .. رذفتسمو رقتحو نوعلم دساو دسحسا
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 هل ةقباسو مالسإلا دلول ةرصاعم ىرخآ تايلهاج تناك اذإو

 . ةرحنالا تلمهأو < ةراضحلل ىداملا بناحلا ىلع تزكر دق ةقح الو

 عقاولاب اه ةقالع ال ةيصخش اروم اهفصوب . حورلا ماع تلمأو
 قالطنال تاقوعم - نايحألا نم ريثك ىف - اهفصوب لب . لمعلا

 لك ايف عدبت . ةداملا ملاعو سحلا ملاع ىلع تّبكأو (!) ةراضحلا

 لثملاو قلا نع رظنلا فرصب <« اتقاط لك امف بصتو « امتیرقبع

 .. ئدابملاو

 ناسنإلا قلا < ريبخلا فيطللا هللا دنع نم لرتملا - مالسإلا نإف

 لماشلا جملا وه - هل حاصي امو هحلصي امو « هتاجاحو هلاوحأب يلعلاو
 هنم ابناج یلی الو ‹ ناسنالا بناوج نم اہناج لمہ ال یذلا « لماکلا

 اهقلحخ اك ةيوسلا ةرطفلل بيجتسي ىذلاو « رحنا بناج باسح ىلع
 : هللا

 هتيوس اذإف « نبط نم ارشب قلاخ ىلإ ةكئالملل كبر لاق ذإ »

 نيطلا ةصضبق ب لص ىذلا « طبارتلا فاسنإالا نيوكتلا اذه

 ستی یویح مقا هل نوکی نآ یننیو « حوا ملاعو دسجا ماعا لماش
 . «ناسناالا » نیوکت ف لثمتملا طرارتلاو لومشلا تاذب

 .[۷۲ -۷۱] ص ةروس )١(
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 مسريو ىويحلا عقاولا اذه طوطح مسرب یذلا وه ىابرلا جہنم او

 . هتاللیصفت

 . ىابرلا جهلا تام زربآ ىه نزاوتلاو طبارتلاو لومشلاو

 < اهنيب قيثو طبرو « ةيرشبلا ةايلاو ناسنإالا بناوج لكل لومش

 . اہناوج تش نیب ةنزاومو

 ىلا ةيلهاحلا جهانلا ىلع هتيزم كلتو « مالسإلا ةمظع كلتو

 نع لزعم ىف ىأ « ةحيحصلا ةديقعلا نع لزعم ىف سانلا ةايح مكحت

 : ىلاعت هلوق اهلمشي ىتلاو < هللا الإ هلإ ال

 موقل اكح هللا نم نسحأ نمو ؟نوغبي ةيلهاحلا مكحفأ ١

 ° « نونقوب

 مكح نأ اك« دودحلا ةماقإ ىلع اروصقم سيل هللا مکحو

 ف ايلا سانلا مکاحتي قتلا نيناوقلا ىلع اروصقم سيل ةيلهاجلا

 : ناسنإلا ةايح ىف ةريبكو ةريغص لكل لماش هللا مكح اإ ,. مكاحما

 المع ناك ءاوس لب « هيلإ لصي ال وأ ءاضقلا ىلإ لصي ام ناك ءاوس

 اروصحم سيل ةيلهاجلا مكح كلذكو .ريمضلا ىف ةرمضم ةين وأ ارهاظ
 تالماعملا وأ ٠ تايانحلاو حنحلاو تافلاخلاإ مكعت ىتلا نيناوقلا كلت ىف

 تاسسؤمو مظن كلذكو ه .اعإ ..خلا ..ةيراجتلا تالماعملا وأ ةيندملا

 .[°°' 7 ةدئاحلا ة روس )۲)
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 نعو <« هللا الإ هل ا نع لزعم اهلك ةمناق ‹ رعاشمو كولسو راكفأو

 . هللا جهنم نم دادمتسالا

 هلإ الب ةقيثو ةلص تاذ ضرألا ةراعو ةراضحلا نإف م نمو

 , ةايحلا مكحيل هللا دنع نم لزنملا جبنملاو « هتلا الإ

 .. ةدابعلا موهفم وه ةراضحلل ىمالساإلا موهفملا نإ

 امو ١ : ىلاعت هلوق اهددح ىلا ىناسنالا دوجولا ةياغ قيقحت وه

 . « نودبعیل الإ سنإلاو نجلا تقل

 ..رايعلا وه كلذو .. ةياغلا ىه هذه

 عقاولا ف ةراضحلا هنع ًاشنت ىذلا وه ىناسنإلا دوجولا ةياغ قتيقعت

 وأ ةماقتساو ‹ اطوبه وأ ادوعص هب موقت ىذلا رايعملا وهو . ىرشبلا
 . افارحا

 ىلإ ةرظنلا فلتحت ىلاسنإالا دوجولا ةياغ ىلإ ةرظنلا فلتخت نيحو

 . خيراتلا ىلإ كلذك ةرظنلا فلتختو « ةراضحلا

 اک مظعألا نئاكلا ىف ءانفلا ىه یناسنإلا دوجولا ةياغ نوكت نحيف

 دحتتل حورلا قالطإو دسحلا ةقبر نم صالخلا وأ . « انافرنلا» لوقت .

 . ]١١[ تايراذلا ةروس (۳)
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 باسح لع حورلا ماع قق ىه ةراضحلا حصد .. قلاخلا م

 . ضرألا ةراع نم ىدالا بناحلا باسح ىلعو « دسحلا

 ضرألا ىف اع عاتمتسالا ىه ىناسنإللا دوجولا ةياغ نوكت نيحو

 لالح نم عاتملا اذه ةبحاصملا قلا نع رظنلا فرصب « عاتم نم

 نوكت .. ساكتناو ةعفرو <« ةليذرو ةليضفو « رشو ريحخو < مارحو

 ةيضرألا ةايحلا ريسيت ىهو « ضرألل ةيدالا ةراعلا ىه ةراضحلا
 یھ هتاذ تقولا یف نوکتو ‹ امذئاذلو اهعتم ىلع بابکنالاو « اہنییرتو

 ةلواحو « عاتملا نم ردق رك أب راثفتسالل نيرحألا ىلع بلغتلا ةلواحع

 ةيركسعلا ةوقلا وأ ةيداملا ةوقلاب ءاوس < رهقلاو ةوقلاب مهعاضحإ
 اهلكوأ .. ةيملعلا ةوقلاوأ ةيداصتقالا ةوقلاوأ ةيسايسلا ةوقلا وأ

 لماشلا حساولا ىنعملا ىلع - هللا ةدابع ىه ةياغلا نوكت نيحو
 اذه نع افلتخ ةراضحلا موهفم نوكيب- “ لبق نم هانيب ىذلا ةدابعلل

 موقي ىذلا رايعملا نأل ‹ خيراتلا ريسفت نوكي كلذكو « كاذو موهفمل

 ىدمو « هدوجو ةياغل ناسنالا قيقحت ىدم وه « ريسفتلا هساسأ ىلع

 .دوجولا اذه قيقحت ىف هفلحت وأ هقوفت

 )٤( ةدابعلا موهفم لصف حجار «



 لعج - هتمحر نم - هللا نأ ةدابعلا موهفم لصف ىف انيب نأ قبس

 لب . هللا جهنم نم هيف دمتسیو <« هللا ىلإ ناسنإالا هب هجوتپ مادام ةدابع

 نم ةيولطملا ةدابعلا وه وه طاشنلا كلذ لعج دق _ هناحبس  هنإ

 ئاد ف هدوجو هباغ ترصحما ىلاو « ناسنإالا

 آل ةراضحلا امو ., ةراضحلأ یشن ىذلا وه هتاد طاشنلا اذهو

 . تالاا فلت ىف ىرشبلا طاشنلا كلذ تازجنم

 حورلا وأ لقعلا وآ دسجلل طاشن لك سيلف رمألا ىن ققدن نيحو
 حضاو رمأ اذهو - ةراضحلا نم اءزج نوكي وأ « ةراضح لّكشب

 ةياغ قيقحت ىلإ فد ىذلا « فداما طاشنلا وم اإ  ةهادبلاب

 . ىلاسنإالا دوجولا

 . ايراضح اطاشن هتاذ ىف لكشي ال ایف رفحلا وأ ضرألا ىف ىشملاف

 ضرألا لها فشك ىلإ الثم فد ىذلا « فداملا ىشملا نكلو

 نم اهعينصتو ضرألا زونك جارحخإال فداهلا رفح لاو « انراعو اهانكسل
 نوكي وأ « ةراضح لكشي نأ نكم ىذلا وه اذه « ةراعلا كلت لجأ

 , ةراضح نم أءزج

 الكشي ىکل اف طرتشی ‹ حورلا طاشنو لقعلا طاشن كلذكو

 ىلإ اهجتم هتاذ تقولا ىف هفده نوكي نأو « نيفداه انوکي نأ ةراضح

 , هاجمالا اذه اسكاعم سيلو « ىناسنإالا دوجؤلا ةياغ ققيقحت
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 نم تايلهاحلا هجتنت ام نأ _ نيقثاو - لوقن نأ عيطتسن انه نمو
 < ةيقيقح ةراضح سيل (انايحأ ةيحور وأ) ةيلقعوأ ةيدام تازجنم
 دقفب هنأل « ةلهو لوأل اننيعأ ر نإو « انايحأ اخضو اعئار ادب نإو
 تازجنملاو ىرشبلا طاشنلا نم لعجم ىذلا ىساسألا طرشلا اذه

 دوجولا ةياغ قيقحت ىلإ اهجتم اهفده نوكي نأ وهو « ةراضح ةيرشبلا
 ..هاجتالإ اذه اسكاعم سيلو « ىلاسنإالا

 بناحلا باسح ىلع « هدحو ناسنإالل ىحورلا بناجلا قيقحت نإ
 ةلماك ىفاسنالا دوجولا ةياغ ققحم ال « هنع ةلزع. فو « ىداملاو ىسحل ا

 ناسنإلا نم ىداملاو ىسحلا بناحلا قيقحت نإو . ىنابرلا جنا اهنیب اک

 ققحب ال < هنع ةلزع فو ىجورلا بناجلا باسح ىلع ةيرشبلا ةايخلاو
 نمو .. راوبلاو رامدلا ىلإ هب هجتي لب « ىفاسنإالا دوجولا ةياغ كلذك

 هنإ وأ . ةراضحلل حيحصلا موهفملاب ةراضح لكشي ال امهالكف مت

 .ريبعتلا اذه حص نإ «ةيلهاج ةراضح» لكشي

 اك - ةحيحص ةدعاق ريغ ىلع نكلو اعم نيبناحلا عاټجا نأ اک
 ء حورلا ملاعو ةداملا ملاع تلمش ىتلا ةينوعرفلا ةيلهاحخلا ىف ثدح

 لكشي ال - هلا نود نم هل ةيدوبعلاو نوعرفلا هيلأت ةدعاق ىلع نكلو

 ةراضح لكشي - انفلسأ اك - هنإ وأ . حيحصلا موهفملاب ةراضح كلذك

 . حالطصالا اذه البق اذإ ةيلهاج

 ىلاسنإالا دوجولا ةياغل ىوسلا قيقحتلا ىه ةحبحصلا ةراضحلا امن
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 سنإالاو نجلا تقلحخ امو » : یلاعت هلوق اهددح ىلا ٠ ضرألا ف

 یایعو یکسنو ینالص نإ : لق » یلاعت هلوق اهرسفو « نودبعیل الإ

 یمالسالا موهغملا ف یھو 7 هل كي رش أل نيملاعلا سار هلل یلامو

 , ناسنإلل فداا طاشنلا لكل لماش ءىش

 اطول دع ء ةراضحللل یمالساالا موهفملا نم ءرج كاسنلاو ةالصلا نإ

 . " قيقحلا اماضتقمو « قيقحلا

 وهو <« هلا لرتأ اب مكحلاو ‹« ضرألا ىف هللا ةعيرش ةماقإ نإو

 . ةراضحلل ىمالسإلا موهفملا نم ءزج < هتلا الإ هلإ الل رشابملا ىضتقمل

 < نوكي نأ هلا هدارأ اك ضرألا ىف ىنابرلا لدعلا ةماقإ نإو

 هدادعإو اه هتاہيجوت ىف هناحبس ام لاقو ‹ هميقتل ةمألإ هذه جرحأو

 نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىركلا ةنامألا هذه لمحل اهايإ

 نكي نإ « نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنآ ىلع ولو هتل ءادهش طسقلاب

 وأ اوولت نإو « اولدعت نأ ىوملا اوعبتت الف « ام ىلوأ هتلاف اريقف وأ اينغ

 اونمآ نيذلا ایآ ای» : لاقو  «اریبخ نولمعت اب ناک هللا نإف اوضرعت

 الأ ىلع موق نانش مکنمرجب الو « طسقلاب ءادهش هلل نیماوق اونوک

 ىلع ناابرلا لدعلا ةماقإ نإ .. " « ىوقتلل برقأ وه اولدعا « |ولدعت

 . ]°1[ ءاسنلا ةروس ]AY .]۵٩) تایراذلا ةروس (ه)

 )١( ماعنألا ةروس ]١٣۳ -۱۹۲ [ . ) )4ةدئالا ةروس ]۸[ ,
 ) )۷لصف حجار ١ «ةدابعلا موهفم ,
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 . ةراضحلل ىمالسإلا موهفلا نم ءزج ةروصلا هذه

 ةدعاق ىلع اف طاشنلا ناولآ لكب - اهلك ةايحلا ةماقإ نإو

 ةمناق قالحخأ تاذ ةسايسلا نوكتف . . هتيشحو هلا ىوقت اهرادم ةقالحأ

 ىلول ةمألا نم ةعاطلاو عمسلاو < هللا ةعيرشب رمألا ىلو مکح ىلع

 رمآلاو « هلوسرو هلل حصنلاو < هللا ةعيرشل اقفاوم هب رمأب امف رمألا

 مدعو « ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو « ركنلا نع ىہنلاو فورعملاب

 ا رمآ ىلا یروشلا ىلع رمألا ةماقإو « ناودعلاو إلا ىلع نواعتلا

 ‹ هللا هلحأ امم مازتلالا ىلع ةماق « قالجأ هل داصتقالا نوكيو .. هللا

 ةقرسو < بهنو بلسو شغو راكتحاو ابر نم هللا مرح ام مرحتو

 ةماقو ‹ لطابلاب.سانلا لاومأ لك أو « ريجألا لام لك أو « بصغو

 قافنإلا مدعو < هللا ليبس ىف قافنإلاو « ةاكزلا ءادأب لاملا ريهطت ىلع
 تاذ حمتحا تاقالع نوكتو ,. ةلبخع وأ ةبصعم وأ فرس وأ فرت ی

 ربلا ىلع نواعتلاو « لفاكتلاو باحتلاو داوتلا ىلع ةمناق قالحأ

 نع وفعلاو ظيغلا مظكو <« لالاو ضرعلاو مدلا ةمرحو ٠ ىوقتلاو

 عالطالاو سسجتلاو ةميغلاو ةبيغلاو زمللاو زمغلا نع فكلاو ٠ سانلا

 تاقالعو .. قالحخآ تاذ ةرسألا تاقالع نوكتو .. تاروعلا لع

 ةدعاقلا هذه ىلع اهلك ةايحلا ةماقإ نإ .. قالخأ تاذ نيسنحلا

 . ةراضحلل ىمالسإلا موهفملا نم ءزج ةيقالحألا

 تادهاعملا وأ ةيدرفلا دوقعلا كلذ ىف ىوتسب « قيثاوملاب ءافولا نإو

 . ةراضحلل ىمالسإلا موهفملا نم ءزج <« ةيلودلا قيثاوملاو

 وا



 ننسي علا وأ « هماكحأو هلا نيدب ماعلا ءاوس « معلا بلط نإو

 هللا رخس ام صالختسا ىلع نيعي ىذلا « ةدالا صاوحو نوكلا ىف هلا

 ةراع ىب اهمادختساو ‹ ضرألاو تاوامسلا تاقاط نم ناسنالل

 اهساسأ ىلع موقي ىلا ‹ ةيرشبلا ةايحلا ىف هللا ننسب ملعلا وأ « ضرأللا

 ىدهلا تارتف نم هيف امو ىرشبلا خيراتلاب معلا وأ « حلاص عمتح

 نإ .. ةيرشبلا ةايحلا عقاو ىف اهنم لك ىلع ةبترتملا جئاتنلاو « لالضلاو

 یمالسالا موهفملا نم ءزج <« هتاهاحماو هعورف فلتخع معلا اذه

 , ةراضحلل

 ةايحخللإ فو نوكلا ىف لالا ىلإ تفتلت « ةفيظن نونف ةماقإ نإو

 نأل ةشحافلا نيزت ال نونف .. ليمج ءادأ ىف هلع رعتو ةيرشبلا

 امنأل فعضلا ةظحل نيزت الو . طوبه اہنكلو الاج تسل ةشحافلا

 وأ ‹ ىناسنإلا دوجولا ةياغ كاردإ نع ةلفغ ةظحل ىه امنإ الاج تسيل

 هنأل ذوذشلاو فارحالا نيزت الو . دوجولا كلذ قيقحت ىن ريصقت ةظحل

 ناطيشلا ةدابع نيزت الو . لالا نع رفان زاشن وه اعإو « الاج سيل

 ناسنإلل ةطح ىه اعإو « الاج تسيل انأل ‹ تاوهشلاو ىوهلا ةدابعو

 ' یرزت ةفئاز ةيدوبع لك نم ررحتب نأ هل دارأو « هلضفو هللا همرك ىذلا

 ىمالسإللا موهفملا نم ءزج نونفلا هذه لثم ةماقإ نإ ..هلذتستو هنايكب

 , 'ةراضحلل

 . ١ سالسإالا فلا جم باتک تثش نإ حجار (۰)
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 نم ىونعملا بناحلا وه <« ههاجتا لثم ف ناکامو « هلک اذهو
 . ىمالسإللا موهفملا ف ةراضحلا

 موهفملا هلمشي ةيناسنإلا ةراضحلل ايدام ابناج كانه نإ م
 , كلذك مخض بناج وهو « ىمالسإلا

 بئاج ىه ضرألا ةراع نإف « هلا ةدابعل اقولخع ناسنإإلا ناك نلف

 ىف ناسنإالا ةفالخ ققحع ىذلا « لماشلا عساولا ةدابعلا موهفم نم

 . ضرألا

 . '"( ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىلإ ةكئالملل كبر لاق ذإو»

 . “" ( اف مکرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه

 <« كرشلا ةلازإ ىأ « ضرألا ىف هللا الإ هلإ ال ةماقإ انرتعا اذاو

 نم ابناج ةينامإلا قالحألاو ىنابرلا لدعلا ةماقإو « ديحوتلا ةماقإو

 اقت ىلا ةيئاعإلا ةلظملا تحت الإ اقح رمعت ال ضرألا نأل « «ةرامعلا »

 « ةيداملا ةراعلا وه رحألا بناحلا نإف ..رشلاو داسفلاو فارحنالا نم

 . ناسنإالا ريخ اهريخستو ضرألاو تاوامسلا تاقاط صالختساب

 . هقيقحتل ىلضعو ىهذ حدك ىلإ جاتحم ةراعلا نم بناجلا اذهو

 اہ هللا ىرجب ىلا ةينابرلا نتسلاو ةدالا صاوحخ ةفرعم ىلإ جاتحب

 )١١( ةرقبلا ةروس ]۳١[. )١۲( دوه ةروس ]٦1[ .
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 ( “'" « ةيعيبطلا نيناوق » ةرصاعملا ةيلهاحخلا ىف اہنومسي ىلاو) نوڪلااذه

 بطلاو ءايميكلاو ءايزيفلا ف ىقيبطتلا لاحلا ىف ةفرعملا هذه مادختسا م

 .. مولعلا رئاسو ةسدنهاو

 وه وأ ‹ ةراضحلا وه بناحلا اذه ةرصاعملا ةيلهاحلا رتعت نيحو

 طرتشي مالسإالا نإف « ناسنإلا تاجتنم زربأو « ةراضحلا ىف ام مهأ

 نأ وه « ةراضحلا لولدم ىن تازاجنإالا هذه لاحدإل ادحاو اطرش

 .. هتايضتقم نع ةدئاح ريغ « ىلابرلا جهنملا قفو ةمناق اهلك نوكت

 مهأ وه سيل - هترورض ىلع - ةينوكلا تاقاطلا صالختسا نإ
 . خيرملا ىلإ وأ رمقلا ىلإ هب لصو ولو ٠ ضرألا ىلع ناسنإلا هب موقيام
 عي ىذلا بولسألاو < هءارو ةنماكلا ةياغلا وه كلذ نم مهألا اعإ

 .هکحم ىذلا جېنلاو « هب
 ! « ليدبلا » لوقن'اننأ سانلا ضعب مهفي « مهلا » :لوقن نيحو

 اذهب لوقي الو ! ةيداملا قلا نم اليدب ةيونعملا قلا عضن اننأ ىنعي

 كانه نكي مل نإ ةيواخلا تادعملا المت ال اهدحو ةيونعملا ىقلاف ! لقاع

 كانه نكي مل نإ تارثاطلاو تاراطقلاو تارايسلا رّيست الو « زبح
 عناصم كانه نكت مل نإ خوراصلاو ةبابدلاو عفدملا عنصت الو < دوقو

 تالاو

 ةلباقم ةيدب كانه نكلو .. اهرك ذل ناسنإللا جاتحم ال ةيميدب كلت

 ! هنم الدب ةعيبطلا تدبعو . هللاب ةرصاعملا ةيلهاحللا ترفك نيح كلذ (۳١)ر
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 ايف تلداج نإو < ةيمهأ اهنع لقت الو <« ةهادب انع لقت ال اه
 زبخلا نأ ىه <« ةصاحخ ةفصب ةرصاعملا ةيلهاحلاو « اريثك تايلهاحلا

 خيراوصلاو تاراطقلاو تارايسلاو تالآالاو عناصملاو دوقولاو

 ‹ ارضحبتم اناسنإ الو « ةراضح حنصت اال اهدحو عفادملاو تابابدلاو

 ىدۇت - « قلا ١ نودب ۔اھدحو ۔اہنأل < ضرألل ةقيقح- ةراع الو

 ! بارلا ىلإ

 مغر هقدصت نأ ديرت ال وأ ةرصاعملا ةيلهاحلا هقدصت ال ىذلا اذهو

 نم اھفنتکتو اہتاذ یھ اہ طحت یتلا رذنلا مغر لب ‹ خیراتلا ةلالد لک
 ! لابخلا اهفوفص ی عیشتو « بناج لک

 طبہب نأ نكي _هجتني ىذلاإ یداملا جاتنإالا لکب  ناسئإلا نإ

 هعفرتو اناسنإ ناسنإلا لعجت ىتلا قلا نع ىت اذإ نيلفاس لفسأ
 .. ناویحا یوتسم نع

 .. هقادصمو كلذ ناونع ىه ةرصاعملا ةيلهاحلاو

 نم ردق ربك أو « ةبرشبلا هتدهش « ملعلا» نم ردق ربك أ ايدي نيب نإ
 تاريسيتلاو تاعرتحلا نم ايدي نيب نأ اك . خيراتلا ىف ىداملا جاتنإلا

 .. ةبرشبلا لايجأ نم ليج ىأل طق عمجتي ملام ةيداملا

 ةلا ريدت . . ةعئارو ةريثك ءايشأ عنصت تراص ةدحاو رز ةطغض

 وأ .. ةيثرملا وأ ةعومسملا ةعاذإالا ف ماعلا رابخأ كيلإ لقنت وأ . ةمخض
 . خيرملا وأ رمقلا ىلإ ءاضفلا ىف كب قلطنت
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 ! ؟«ناسنالا» نبأ نكلو ..من

 سنج ةوهش ىف اقراغ وأ « تاناحلاو صقارملا ىف ادراش هنع ثحما

 تاحصملا دحأ ىف اليزن وأ « نينمآلا ىلع ىدتعي امرحم وأ « ةطباه

 ةريلاب اباصم وأ « ةيسفنلا تادايعلا ىدحإ ىلع اددرتم وأ <« ةيلقعلا

 .. هتداعس رمدتو هباصعأ دسفت عايضلاو ىلقلاو

 دجوب ال هنإف . هلک كلذ نم « تالاح »ر دوحو ىه ةيضقلا تسيلو

 نم تالاح نم ولج اہیاع شیعی قتلا ےقلا تناک ای ضرألا ین عمتحم
 كلت اهيلإ عفترت ىلا ةفيحلا بسنلا ىه ةيضقلا نكلو . عإونألا كلت
 ىف ةزرابلا ةمسلا ىه حبصت م ‹ ةيعاتجا رهاوظ حبصت ىح تالال ا

 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاج

 «ناسنإلا» ةراضح .. ةراضحلل ىمالسإلا موهفملا وه نذإ كلذ
 نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق نم قولحلا « ضرألا ىف ةفيلخلا
 مكع - ظفلي ىذلا ىنيورادلا ناويحلا كلذ سيل هنإ . هللا حور

 ىذلا فئازلا هلإالا كلذ الو « ئدابلاو قالحألاو قلا لك - هنيوكت

 . هللا ةدابع نع اركتسم ضرألا ىف هب ربجتيو « هاوه عبتي

 ىف ةدرفتم ةيمالسإ ةراضح تماق موهفملا اذه ساسأ ىلعو
 . خيراتلا

 ‹ ةيرشبلا خیرات ف ےقلا نم ردق مظعأب _ اهدلوم دنع  تماق
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 ةعومحم : خيراتلا ىف ةراضح هيلع تماق ةيداملا رهاظملا نم ردق لقأبو

 لبإلاو ليخلاو « لخنلا نيتاسو < نيطلا تويبو « مايا نم
 ! فويسلاو ماهسلاو « مانغألاو

 ! خيراتلا تازجعم ىدحإ كلت اہتروصب  ٹناکو

 ء شنب هنأ ناسنإ روصتي ال ضرألل ةيداملا ةراعلا نم ردقلا اذهف

 ضيفلا نكلو . ةديرفلا ةقماسلا ةراضخا كلت نع الضف « ةراضح

 ةروص ىف اقبطم « خيراتلا ف هل ليثمال یذلا ٬ ےقلا نم لئاهلا
 ىذلا وه <« ءاضفلا ف ةقلعم لم وأ تاراعش ةروص فال « عقاو
 ةمأ ريخ» جرحخأو « هاطغو ةيداملا ةراعلا ى صقنلا اذه ضوع
 . « سانلل تجرحخأ

 تناك امنإ ‹ ةراضحلا كلتل ةيئاهنلا ةروصلا نكت مل هذه نأ عمو
 ىلا ةديرفلا ةروصلا هذه دنع ةضقو انل نأ الإ . بسحف «دلوملا» ىه
 ةراضحلا یناج یآ : لؤاستلا اذه ىلع بيجت ةفقو . ةيرشبلا اهتدهش

 صقن دجوي نيح) هضوعيو رحآلا بناحجلا ىف صقنلا ىطغي نأ نكي

 مأ - ےقلا بناج ۔یونعلا بناجلا وھآ : (بابسألا نم بیسل
 ! ؟ ىدالا یسحخلا بناللا

 بيجت - ةرصاعملا ةيلهاحلا لباقم ىف - ةعئارلا ةيمالسإللا ةبرجتلا نإ
 نأ قلا نم لئاها ضيفلا عاطتسا دقف . لؤاستلا اذه ىلع ةعساح ةباجإ
 ةداهشب « ةيرشبلا هتدهش ليج ريخ حرحمو « ىدالا فلختلا ضوعي
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 ضيفلا عطتسي مل انب - اسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةداهشو هللا

 فلختلا ضوعي نأ ىجولونكتلاو ىملعلاو ىداملا جاتنإالا نم لئاهلا

 . خيراتلا ى ةيلهاج رش جرحأف « قالحألاو ىونعلاو ىحورلا

 يغبني ناك امو ‹ ةيئاهلا ةروصلا ىه نكت م « دلوملا » ةروص نكلو
 . نوت نأ اه

 تاررب ىلا ةوقلأو ءامنلا رصانع لک دلوملا اذه ف انماک ناک دقل

 . دعب ايف

 ىف «ملعلا» نع ثحبت ةمألا هذه عفد ىذلا وه ذفلا دلوملا اذهف

 كلذ ف ملعلل ةغل لكو « ةينيتاللاو ةينانويلا ةغللا معتتو « هرداصم لک

 ىلا « دعب امف ةيتاذلا ةيملعلا امتكرح ئشنت م « اع مجرتتل « رصعلا
 تماق ىذلا « ىملعلا ثحبلا ف ىيرجتلا جبنا هتركتبا ام عورأ ناك

 سرادم ف هتملعت اب ‹ ةرصاعملا ةيملعلا ابروأ ةكرح - دعب امف - هيلع
 . نيملسملا

 ف ىميظنتلاو ىداملا ريمعتلا ىلإ ةمألإا هذه عفد ىذلا وهو

 ةراجتو ةعانص نم هب تلفح امو ةيمالسإلا ندملا هب دهشت اع ٠ ضرألا
 يلعتلا مظنو ةبسح-او ءاضقلاو ةرادإالا مظن هب دهشت امو . ةراوم ةكرحو
 .. ءاشنإالا ناويدو ملاظملا ناويدو ةيبرحلا تاميظنتلاو فقولا ماظنو

 خلا .. خلا

 مسرتو . ضرألا لهاع فشكت نأ ةمألا هذه عفد ىذلا وهو



 یارغحلا فشكلا تاكرح رک أ نم ةكرح ىف « عقاوملا ددحتو طئارخلا
 امف ىروألا فشكلا تاكرح تماق اهساسأ ىلع ىتلاو « خيراتلا ف
 , نالجامو ‹ سوبمولوکو « اماجادوکساف تاکرح ایف اب ‹ دعب

 لايجألا هل بجعت ىذلا لئاها ىركفلا ثارتلا ًاشنآ ىذلا وهو
 , قمعلا .اذهو ةرازغلا هذهو ةلاصألا هذه م فيك : ةرصاعملا

 ناولأ نم اهريغو ةراعلا فو بدألا ىف انونف ًاشنأ ىذلا وهو
 ,. نونفلا

 هب تماق ام لکب تماق اہنآ ةراضحلا كللت هب تزیغت ام مهآ نکلو

 نم قلطنت لب < ةحبحصلا ةديقعلا لظب لظتست ىهو ضرألا ةراع نم

 « رحآلا مويلاو هللاب نمؤت ىهو ضرألا ىف رمعت ام رمعتف <« اهناقلطم
 ‹ ئدابمو قالحأو مق نم رحلآلا مويلاو هللاب نامي الا تايضتقم ققعتو
 , كادو رمألا | ذه س اهھسح ف سضصضقانت لود

 ناک دقف كلذ دعب فرتلاب تبيصأ دق ةراضحلا هذه تناك نلو
 ..راسحنالا ءديو ةمألا هذه خيرات ىف لالتخالا ءدب اذه

 انه سيل ةي رشبلا ةايلاو ىرشبلا نايكلا لك اشم نم ةلكشم كلتو
 نع ثيدحلا لاحم ف ةعيرس ةماملإ اب ملن انك نإو « انع ثيدحلا لاحم

 .. ضرألا ةرأعو ةراضحلا « موهم
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 <« دهحلا ةرفوتم ةمهلا ةذوحشم ةيزعلا ةعمجتم اهتأاش ًادبت ملا نإ

 «زاجالا » نب تح ایج ةعضب یش ةع زعلا حمجتو دهحلا رفنتستو

 لع بلغتتو « هل نکو هنموتو دوحولا قق ىلا ةروصلاب

 هزاحجإ 2 ام ف نانئمطالا نم عون تد لئدنعو .. تابدحتلا

 فارصنالاو ‹« ةمها روتفو « ىجلارتلا نم عون هعم ثدحيف « لعفلاب

 بحاصت قلا ةيلالا دراولا ةرزك حم ةصاحخو « فرلاو ةعدلا ىلإ

 .. نايحألا بلغأ ىف ىداملا حاجنلا

 .. راينا اد فرلا ادبي نيحو

 ضرألا عاتب ةلوغشم « اهفرت ىف ةيهال ةمألاو راطحألا ءىجتو

 وأ « اهتوقب ةعودخم « اهنم برتقب ىذلا رطخلل ةردقم ريغ « بيرقلا

 اهنع ةدعبم ‹ ضرألا ىلإ دالخإلاو ةمالسلاو ةحارلا فتاوه ةمينتسم

 : نيفرتملا ريمدتب ةينابرلا ةنسلا ىضعو

 اميلع قحف « ايف اوقسفف « اميفرتم انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو
 0 اررمدت اهانرمدف « لوقلا

 نم مهسفنأل اومعز اهم « قلخلا نم ادحأ ىناحت ال ةينابرلا ننسلاو

 ! ةاباحإ عوست تاغوسم

 .[] ءارسرالا ةروس )۱٤(
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 ملف : لق . هؤابحأو هللا ءانبأ نع ىراصنلاو دولا تلاقو »

 (٠ .. قلخ نم رشب متن لب ؟ مکیونذب مکبذعب
 ىلإ تحنج نيح ةيمالسإلا ةمألا ىلع ةينابرلا ةنسلا ترج دقلو

 : لوحتت الو لدبتت ال هلا ننس نأل ٠ ضرألا ىلإ تدلحخأو فلا

 . "اليوت هللا ةنسل دجت نلو « اليدبت هللا ةنسل دحت نلف ..»

 لعف درب - اعوبتم وأ ۔ابوحصم « بناج نم لاثقلا فرتلا تاکو

 ةيداملا ةراعلا نع فارصنالاو ءاوزنالا وه « رحخالا بناحلا ىلع رطح
 امنأل ةنوعلم ايندلا نأ ةجح « ةيداملا ةوقلا باس ذاختا نعو < ضرألل

 . ةرحآلا نع سانلا فرصت

 بناحلا : دحاو تقو ف اہبناج نم رات ةراضحلا تناك كلدبو

 فرلا هدسفب - ئداہملاو قالخألاو قلا بناج - یونعملاو یحورلا

 ريمعت نع ةفرصنملا ةيفوصلا هدسفت ىسحلاو ىداملا بناحلاو « لحننملا
 .. ضرألا

 هيوقتل حيحصلا قيرطلا الو « ةملسملا ةمألا نم لوبقم فرتلا الو
 نم امهالك ناك دقف « ضرألا ةراع نع فارصنالاو ءاوزنالا وه

 نم اوءاجف < ةيمالسإلا ةمألا ءادعأ ىرغأ ىذلا فعضلا بابسأ

 . هللا نيد ىلع ءاضقلا نولواحم برغلاو قرشلا

 )٠٠( ةدئالا ةروس ]۱۸[ . )١١( رطاف ةروس ] ٤۳ [ .



 . ناديم لك ىف لماشلا راسحالا نم ةجوم تثدح دقتل

 ةسايسلا نادم . نفلاو بدألا ناديم . ملعلاو ركفلا ناديم

 ناديم . ىعارزلاو ىعانصلا ىداملا جاتنألا ناديم . برحلاو داصتقالاو

 ةديقعلا لاح ى ئش لك لبقو - كلذكو .. ىقلخلا كولسلا

 (۱۷) تیا الإ هلإ ال موهعمو ةدابعلا موهفم ف ةحبحصلا

 لک ردحنی یمالسإالا ملاعلاو لورق هلع عقاولا اذه رمتساو

 لإ عافدلا نم نولوحتيو « هباسح ىلع نووقتي هؤادعأو « موي

 امنولذتسي ‹ ىمالسإللا ماعلا نم ةعطق موي لك نوعطتقيو <« موجها

 .. ايف مالسإلا ىلع ءاضقلا نولواحيو < امنودبعتسيو

 ىف ئش لک دجو نيح « ةمدصلا ىلع ىمالسإلا ماعلا طقيتسا مت

 . ءادعألا ةصضرق ف حقيو راس هلحخاد

 لالخ فارحا نم ثدح ام لكل ةيعيبط ةجيتن راينالا ناك دقل

 . نورقلا

 باصأ ىذلا ءاوخلا . هللا الإ هلإ ال موهفم باصأ ىذلا ءاوخلا

 ةوقلا لئاسو نع فارصنالا . ةضيرملا ةلك اوتملا ةيباسلا . ةدابعلا موهفم

 . هللا ءادعأل اهدادعإب هللا رمأ ىلا

 تثدحأ - ءاوغلا ةدشل اهتدش ىف ةيزاوملا - ةفينعلا ةمدصلا نكلو

 . «رصاعملا انعقأو ر باتك نم «فارحالا طح , لصف تئش نإ جار (۹۷)
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 نيذلا الإ « دعب « نورصاعملا نوملسملا ر اهنم قفب م ةفينع ةيلحاد ةيزه

 .. عقاولا ملاع ىف ةقيقحلا كلت اوسرامو « نيدلا اذه ةقيقح ىلإ اوعجر

 ىركفلا وزغلا لبقتل مهسوفن ف تدهم ىلا ىه ةيحورلا ةيزا كلت

 . . ریکفت الو ربدت الو ةشقانم الب

 ميولق ىف ىركفلا وزغلا اهلخدأ ىتلا ةلاضلا مهاغملا نيب نمو
 . ضرألا ةراعو ةراضحلا موهم مهسوءرو

 اوناك مہنأل اورحأت مہنآ - یرکفلا .وزغلا ریثأتب  اومهوت دقل

 ! نیملسم

 مهدعبأ ناكام اورخأت مويف ! ةقيقحلا نع مهولا اذه دعبأ امو

 ىدأ ىذلا وه مالسإلا ةقيقح نع مهدعب نإو ! مالسإللا نع ذثموي
 . '*بيعلا فلختلا كلذ ىلإ م

 - مهمالسإ ىف ال لولحلا نع نوثحبي مهلعج مهولا اذه نكلو

 ةيلهاحلا ف ىأ .. ةبيرخلا ةراضحلا ىف اعإو - هنم اوخلسنا ىذلا

 ! ةرصاعملا
 ىداملا مدقتلا ىه ةراضحلا نإ : ةرصاعملا ةيلهاحلا مه تلاقو

 قتاع نع ذحأت ىتلا ةيدالا تاريسيتلاو « ىجولونكتلاو ىملعلاو

 ملأ نم هلمحب ناکامو <« ةلآلل هلّمحتف دهج نم هلم ناکام ناسنالا

 ! ریقاقعلاب هبیغتف
 س
 . باتكلا سفن نم « فارعالا راثآ» لصف تئش نإ حجارو (۱۸)



 نإ - ااقم یف ترکنآ نإ و اهاح ناسلب _ ةيلهاحجلا كلت مم تلاقو

 ! باسحلا نم طقاس وغل ئدايلاو قالحألاو قلا

 نع نوضفني اوماق ! نورضحتب «نورصاعملا نوملسملا ماقو

 هوفلخت ام تاونس ى اوضوعي نآ نولواحمو « فلختلا رابغ مهسفنأ

 ! نورق ةدع لالح

 جهنم نم نيرفان وأ نيخلسنم <« ىبرغلا جهلا ىلع « نورضحتي »
 . هللا

 رهاظ روتف ىلع - ةيداملا ةوقلا بابسأ ضعبب نوذخأي اوماق
 تويب ةروص ىف « مہناقذأ ىلإ ىبرغلا فرتلا ىف نوقرغب ايب - سعاقتو
 < تاجالٹو نارفأو ‹ تارئاطو تارايسو <« ريثو شارفو <« ةثيدح

 ىمست ةيسنج ىضوفو ترسيمو رمحخو .. ةقوزم سبالمو

 ! « قالطنالا »

 اوناك نإو ‹ دسافم انأب عيمحلا رقي ىلا ةيقلخلا دسافملا كنع عدو

 ىلإ نيعلطتم « اهنم ديزملا ف نيبغار « اہم نيرورسم مهسفنآ ةليخد یف
 رضحتلا ساب  اوسراہف ‹ «ةيراسلا ةلمعلا» ىه هيف حبصت ىذلا مويلا

 .. ساجرأ نم مهسوفن هيلإ وبصتام لك  مدقتلاو

 ةيلمع : هيلإ نوبصب ىذلا ىداملا مدقتلا نم ققيقحلا بناحلا ذحخو

 ةدايزو <« ةشيعلا ىوتسم عفرو <« جاتنألا ةدايزو « عينصتلا
 ( ! ر ءابرهكلا ىف كالتسالا
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 رغب هتمیق ام ! ؟ قالحآ الو ئدابم الو ےق ریغب هلك كلذ ةميق ام

 ! ؟هوذبنو هنم اوخلسنا یذلا « مالسإالا »

 ىلع مہناوهو مهتلذ نم كلذب نوجرخيس مہنآ نوبسحم له
 ! ؟ سالا

 : كروتاتآ ایكرت نع « ینیوت » رصاعملا خرؤملا ةلاقم اوعمسيلف

 لاحم ی ایبسن لهس یش وهو ) مهروتسد رییغتب كارتألا فتكي ملو

 علم ةديلولا ةيكرتلا ةيروهمحلا تماق لب ٠ (ىروتسدلا حالصإلا

 _ ةفالخلا ىأ - هبصنم تغلأو - ةفيلخلا _ ىمالسالا نيدلا نع عفادملا

 نع باجحلا تلازآو « متاظنم تلحو نيملسملا نيدلا لاجر تدرجو

 لاجرلا تربجأو « باجحلا هيلإ زمري ام لك تركنتساو ٠ ةأرملا سأر
 ةيمالسإلا ةالصلا رئاعش ءادأ نم امسبال عنمت ىلا تاعبقلا ءادترا ىلع

 ةيمالسإلا ةعيرشلا “"" تسنكو . دوجسلا ىف ةصاع . ةيديلقتلا

 لإ هتمجرت نأ دعب ىرسيوسلا ىلدملا نوناقلا تنبتو . اهلمكأب

 نينوناقلا نيذه ضرفب كلذو « ىلاطيإالا مت ارحل ا نوناق تقبطو . ةيكرتلا

 ةيبرعلا فرحألا تريغو . ىنطولا سلحلا ىف (لع تيوصتلا دعب
 ثاإرتلا نم ربكألا مسقلا حرطب الإ متي م رمأ اذهو . ةينيتال فرحأ

 .. ىدقلا ىاثعلا ىندألا

 اذه, شمامضا یف  هلوق ةيلكلا هذه ىلع ( یحبص لیبن روتکدلا) مجرتملا قلع (۱۹)

 .«!! بيدألا .. فلولا ربيعت وه
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 طلاغب الف ةقايللا دودح ىعاري نأ ىبرغلا بقارملا ىلع بجو ..,
 مېنطو رییغت وه هب مايقلا كارتألا «نودلقلار لواحم ام نأل < رخسب الو

 برغلا ءاقتلا ذنم _ نحب انك ةلاح ىلإ « هيف مهام مييتطاومو

 ولو - اولواح مه اهو . مهف ةعيبط اهدوجو مدعل مهدقتنن  مالسإلاب

 . رغ بعشو ةيبرغ ةلودل لصألا قبط ةروص ةماقإ - نيرحأتم

 1 عيطنسن ال ْ هيل اومر ىذلإ مهفده اما ردن امدتعو رر

 ىف هولذب ىذلا دهجحلا اقح فدملا اذه رري له : ةر لؤاستلا

 (سمحتملا) 0 ىديلقتلا ىكرتلا بن نکن م اننآ دکؤملا نم,

 نويسيرف انن ىلع لع نم انيلإ رظني امدنع انقنح ريثي ناك ىذلا

 امو . انلثم هلعجم مل هنأ ىلع هللا دمحم - یکرلا یآ _ دمحو ! قیدانز

 نأ انلواح « ةصاحن ةنيط نم هسفن ربتعي ناك حدقلا ىديلقتلا ىكرتلا نأ

 هانیم“و « ا ةنيطلا » هذه ريوصتب « هئايرک نم طح

 « ىسفنلا هحالس مطحن نأ ارخأ انعطتسا نأ ىلإ .. «ةركنلا ىكرتلا ,

 مامأ نآلا اهكليتسا ىتلا (ةدلقملا) ةروثلا هذه مايقلا ىلع هانضرحو

 . اننيعأ

 حبصآ نأ دعبو « انتہاقرو انضيرحتب ىكرتلا ريغت نأ دعبو نآلاو ر

 نم ةيبرغلا بوعشللو انل الثام هسفن لعحا ةليسو لك نع شتفي
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 روعشلا ىلإ ليعو لب ٠ جرحلاو قيضلاب نح سحن نآلا .. هلوح
 ف طخ وهف لعف اھم هنآ انہی نأ یکرتلا ناکمإبو ... قتح-او طخسلاب
 ىلع سدقملا انباتك نم عطقم ديدرت ىلع رداق - یکرتلا یأ وهو < انرظن
 : لوقب < انعماسم

 ماف مكعم انزحو ء اوصقرت ملف برقلا ىب مكعم انخفن دقلر

 ! « اوکبت ملف مکعم انزحو ‹ اوصقرت

 نكلو .. قئال ريغو اظف كارتألل انداقتنا نوكي دق لاح لك ىلع,

 ىذلاام ذإ . عوضوملا نع حراخ وه الو < لماحت ىآ هيف سل

 ؟ ىدس كارتألا دوهج باهذ مدع ةلاح ىب ىراضحلا ثارتلا هبسکیس

 فشكت ةطقنلا هذهو ؟؟ وجرملا حاجنلا _ اضرف _ مهحاجن ةلاح ىف ىأ
 : اف نيتليصألا اهفعض ىطقن نع « نيدلقلا » ةكرح

 اذل « ةعدتبم ةعرتضخع تسيلو ةعبتم ةدلقملا ةكرحلا نأ : امهالوأ,

 ىلا تاعونصملا ةيمك ى الإ ديزت نل - الدج - اهحاجب ةلاح ىف
 ةقاطلا نم ايش قلطت نأ لدب . ةدلقملا تاعمتحلا ىف ةلآلا اهجتنت

 . ةيرشبلا سفنلا ىف ةعدبملا

 وهو « اذه - ضرتفملا - تهابلا حاجنلا ةلاح ىف هنأ : امناث»

  صالحخ كانه نوكيس « هيلإ لوصولا «نيدلقملل» نكع ام یصقآ

 .. «ديلقتلا» قتيرط ىنبت عمتحم ىآ ف ةليئض ةيلقأل - صالح درحم



 دصقي ) ةدّلقلا ةراضحلا اب راتيلورب ددع ےخضت وه : ةبلاغلا لامو

 ! (ةيبرغلا ةراضحلل نيدبعتسملا كلذب

 نيذلاب ةتامشلا . ةحضاولا ةيبياصلا ةتامشلاو ‹ ةعرصلا ةيارزلا اهنإ
 ليصأ ئش ميدقت نع هتاذ تقولا ف اوزجعو « میتاذ اودقف
 . ةيرشبلل

 ةلاضلا ةي رشبلل هنوطعي ريثكلا ريثكلا مهدنع نويقبقحلا نوملسملاو

 .. نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ىف

 نكلو . نوديري ناكم ىأ نم ضرألل ةيداملا ةراعلا اوذحأيلف
 قتلا ةليصألا ةيقيقحلا ةراضحلا اوئشنيل « ىنابرلا جهنملا ىلع اهوميقيلف
 . مسالا اذه قحتست

 اوددحيلف نكلو « ىجولونكتلاو ىداملا مدقتلاو معلا اوذحأيلف
 .. هلک اذه نومدختسي یش یل

 ىلإ ايندلا ةايحلا ىف قارغتسالا ىف ؟ تاوهشلل ةليلذلا ةيدوبعلا ى
 ؟ هللا ةدابع نم الدب ناطيشلا ةدابع ىف ؟ةرحألا نايسن دح

 نوكلمي مه الو . لذلاو ناإوها نم مهسفنأ نوصلخيس مه ال ذثدنع

 نيترضاع ةمجرت وه ١ لبقتسملاو .. بترغلاو ., مالسإالا» ناونعب مجرتم باتک نم (۲۰)

 ةيبرعلا راد . ىحبص ليبن روتكدلا ةمجرت ۱۹٤۷ . ۱۹١۲ یماع یف ینیوت اهاقلأ
 ہ٣ ٥١ ص م ۱۹٦۹ ہہ ۱۳۸۹ ط ‹ توریب < حيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 . ( تافطتقم)
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 .. هيتلاو عايضلا نم ةيرشبلا اوصلخم نأ

 هللا ةعيرش ةداعإ ىف .. ؟ ىنابرلا جهنملا ةماقإ ى هنومدختسي نكل
 ةماقإ ىف ؟ هللا هدير اك ىنابرلا لدعلا ةماقإ ف .. ؟ ضرألا مكحتل

 حمتحلا تاقالعو داصتقالاو ةسايسلا ف ةيقالخأ ةدعاق ىلع ةايحلا

 ؟ .. نفلاو بدألاو ركفلاو نيسنحلا تاقالعو ةرسألا تاقالعو

 هلإ ال نوققع ؟ ىناسنإلا دوجولا ةياغ نوققم : ىرحخأ ةرابعب
 ؟ ةدابعلل حيحصلا موهفملا نوقمح ؟ عقاولا ماع یف هتلا الإ

 . صالخلا قيرط نع ثحبت ىلا ةعئاضلا ةلاضلا ةي رشبلا

 :زيرعب هللا ىلع كلذ سيلو

 ف ممفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مکنم اونمآ نيذلا هلا دعو »

 ىذلا مهنيد مه ناكملو « مهلبق نم نيذلا فلختسا اك ضرألا

 یب نوکرشی ال یننودہعی < انمآ مهفوح دعب نم مہنلدہیلو ‹ مه یضترا
 . " اش

 نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مک انلعج فكلذكو »

 "۲ ادهش مکیلع لوسرلا

 ) )۲١رونلا ةروس ]٠١[ , ) )۲۲ةرقبلا ةروس ]١٤۳[ .
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 اورمأو ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا ف مهانڪم نإ نيذلا »

 . "«رومألا ةبقاع هلو « ركنملا نع اونو فورعملاب

 .[ ٤١ ] جحا ةروس (۲۳)
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 لبقخسملا ىلع ُءاوضأ

 < مالسإلل ةيسيئرلا هافلا ضعب باتكلا نم یضم امف انضرع
 ارشابم ايقلت نيدلا قلت ىذلا لوألا ليحلا سح ىف تناك فيك اٹیبو

 لایجالاو . هنیع ىلع رتو - ماسو هيلع هللا لص - هللا لوسر نم

 سح ف تلوحت فيكو .. رونلا عبانم نم ةبرقم ىلع تناك ىلا ةيلاتلا
 كلذ رثأ فيكو .. ةحيحصلا امتروص نع اربطح الوت ةرحأتملا لايجألا

 . ليسلا ءاثغك ءاثغ < مويلا هنوشيعب ىذلا ضيضحلا

 ! ؟ دعب اذامو .. ضرعلا اذه دعب ايعيبط لاؤسلا قابو

 لك ةمألا تدعبو « ةروصلا هذه ی رومألا تلصو نأ دعب ادام

 ! ؟ مالسإالا ةقيقح نع دعبلا اذه

 حرخأ ىذلا هللا ردق اس لفكت دقف لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا امأف

 : دوجولا ىلإ « ةيمالسإلا ةوحصلا ر

 ° «نوملعي ال سالا رثكأ نكلو « هرمأ ىلع بلاغ هللاو ,

 .[۲۲] فسوي ةروس (1)

 اا



 جرخيل هللا هردق ىذلا « بلاغلا هللا ردق ىه ةيمالسالا ةوحصلاو

 ءاثغك ءاثغ اهلعجتو <« اهفنتحكت ىتلا عايضلا ةلاح نم ةمألا هذه هب

 مايقلاو « ىرحخأ ةرم روذحلا دمو « قيرطلا ىلع ةماقتسالا ىلإ « ليسلا

 . لذلاو نإوملا نم هيف تعقو امت اهسفن هب ذقنت « اہتایح یف دیدج رودب

 ةيرشبلل رونلا نم اصيصب 5 تقولا ىي قلطتو « هيتلاو ا

 " قيرطلا ىلإ ىدتهت اهلعل « ةرئاحل

 ولم . تابقعلاب ءولمع اهتاذ ةوحصلا مامآ قيرطلا نكلو

 نيرئاسلا فقلتت ةيراضلا شوحولاب ءولمم . تارثعلاب ءولم . كاوشألاب

 مويلا مهم كتفت مل ن | انآ ادیج رعت األ « لوأب الوأ مہ كتفتل هيف

 ! قيرطلا اياع نودسي ادغف

 نم رک أ «رصاعملا انعقاو ر باتک یف ترشأ اك  تارشبملا نكلو

 ! ىش هقیرط ی فقیال هتیاغ ىلإ ضام هللا ردقو . تاقوعملا

 ١ ال مهنإ « اوقبس اورفك نيذلا نسحب الو يعجزون«  .

 اليكل یيرطلا تارثع ىلع فرعتت نأل ةجاح ىف ةوحصلا نكلو

 فرعت نأ اه دبال اك ٠ ةمزاللا ةدعلا امه دعت ىكل هتابقع ىلعو « رثعتت

 فرعتو « مهعم ةكرعملا ةعيبط فرعتل « ةيراضلا شوحولا ةعيبط

 باتك نم « لبقتسملا ىلإ ةرظن » لصفو « ةيمالسإالا ةوحصلا ١ لصف تثئش نإ عجار )۲(

 . «رصاعملا انعقاو ,

 . ]٥۹[ لافنألا ةروس (۳)
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 نأ نكي اهضعب نأ هتاذ تقولا ىف مهوتت الیكلو « اہنيدايمو اہنالاح
 ندا نأ نكم اهضعب نأ وأ « ضعب نم نيملسملاب فأرأ نوكي

 ! قيرطلا ف نيرئاسلا

 ىلا ةيراضلا ةكرعلا ف رصنلا ةدع وش لك لبق فرعت نأ اميلعو

 وأ تيضر ةلاع ال اهضوخت نآ الع ىتلاو « هللا ءادعأ نيبو اهنيب موقت

 ةوحصلا نع اوضري نأ نكم ال ءادعألا كثلوإ نأل « تهرك

 : اهاتق نع اوفكي نأ الو <« ةيمالساللا

 ١ «ہہتلم حبتت ىح یراصنلا الو دوہلا كنع یضرت نلو»

 نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقب نولازی الو

 . ° « اوعاطتسا

 هذه ةكرعم تسيل ةكرعملا نأ اديج ةوحصلا كردت نأ الوأ ىغبنب

 ةمألا ةكرعم ىه اعإ .. كاذ وأ ودعلا اذه ةكرعم الو « كلت الو ةعاهملا

 ءادعأ نيب الصأ ةماق ةموصخل-اف .. اعيمج اهئادعأ عم اعيمج ةيمالسإلا

 , . مالسإلا ناك اغيحو . ءادعألا ناك اهيح ٠ مالسإالا نيبو هللا

 ءادعألا نيب ةماق ةكرعملاو متي ال رصنلا نأ ملعت نأ كلذ ىضتقمو

 اهاتغتو ةيراضلا شوحولا ا درفتست « كانهو انه ةلزعنم تاعاج نيبو

 )٤( ةرقبلا ةروس ]١١١[ . ةرقبلا ةروس (ه) ]۳١۱۷[ .
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 ةكرعم ىه ةكرعملا حبصت نيح - هللا قيفوتب - متي هنکلو .. نكمت ىلع

 برح ى نيلتكتملا ءادعألا ءازإ ٠ اهعاستا ىلع « ةيمالسالا ةمألا ,

 ! كاذ ادع ءىش لك ىف اوقرفت ٺإو « ةدحاو ةلتك مالسإالا

 لك دصقن اننأ سانلا ضعب نظي اهعاستا ىلع ةمألا لوقن نيحو

 ف دحاو عمتخ دجوي الف ! ليحتسم |ذهو ‹ اهدارفأ نم درف

 رشبلا نم نويلم فلأ مويلا اهدادعت غلبي ةمأ نع الضف - خيراتلا

 ‹ ةعفرلا نم دحاو ىوتسم ىلعو « دحاو لجر بلق ىلع هلك نوكي

 ..ريخلا ىلإ هجوتلاوأ « ةبالصلا وإ

 نم ٹکا ی انحضوآ اک < كلذک کب م هتاذ لوسرلا عمتحمو

 .. باتک نم رٹکآ یو حصضوم

 ىلا ةدعاقلاك  ةبلص ةدعاق ةمألا هذه ىف دجوت نأ دصقن انكلو

 توق نم غلبي  ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عمتم ىف تماق

 ‹ نيئطبملاو <« نيقوعملاو « ناعإلا فاعض لمحت نأ اتبالصو

 تراس اک ‹ اھفده لإ اعیمج مہ ريستو « نيقفانلاو « نيلقاثتملاو

 ىلع - لسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر اهابر ىتلا ةباصلا ةدعاقلا

 ءادعأ ىلع مساحلا رصنلا نع اهلك تائفلا هذه دوجو اهقعب ملو « هنيع

 .. هللا
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 درع تسيل ةكرعملا نأ كلذك اديج ةوحصلا كردت نأ ىغبنيو
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 < بعشو بوعشلا نم بعش نيب وأ « قيرفو رشبلا نم قيرف نيب ةكرعم

 نم مهآو هلک كلذ لبق یه اإ .. عونو حالسلا نم عون نيب وأ

 . جهنمو ةايحلل جىنمو « ةديقعو ةديقع نيب ةكرعم _ هلك كلذ

 ةهآ هتلاب امامي إ ف كرشت ةديقعو «رحآلا مويلاو هللاب نمؤت ةديقع

 ديحوتلا ةديقع ىلع مئاق ةايحلل جهنمو .. الصأ هدوجو ركنت وأ ىرحأ
 للص - هللا لوسر ىلع لزنملا ىلابرلا ردصملا نم دمتسم « هعم قسانتمو

 . هعم قسانتمو رفكلا وأ كرشلا ىلع ىنيم جينمو - لسو هيلع هتل

 .. ىلابرلا ىحولا الإ ردصم ىأ نم دمتسم

 ف ةديقعلا كلت ضحمتت ىح ميال رصنلا نأ كلذ ىضتقمو

 ةليخد رصانع نم اہباش ام لک نم صلختتو « وفصتو اہباحصأ سوفن

 ناك ًايأو « ةليخدلا رصانعلا كلت هتلغوت ىذلا ىدملا ناك ًابأ « اہیلع

 . سائلا دئاقعب ةسبلتم ىهو هتقرغتسا ىنذلا نمزلا

 فقت اك هجول اهجو ديحوتلا ةديقع مامأ اهتمرب فقت م ةيلهاحلا نإ

 هياع هللا ىلص - دمحم ةثعب مايآ « لبق نم ةدحاو ةرم الإ « مويلا

 هثدحأ ىذلا قرافلا عم .. مالسإلا نم لوألا ردصلاو لسو

 لئاسوو « لقنلا لئاسوو ‹ ىجولونكتلا مدقتلاو <« ىملعلا مدقتلا

 رثك أو ‹ اطبارت ثك مالسإللا دض ةلتكتمل ةلتكلا لعج ىذلا « مالعإللا

 .. ةوارض رثكأو « ادحوت

 ..ريغتت مل اهرهوج ىف ةكرعملا نكلو
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 . ةيلهاجلاو مالسإالا ةكرعم .. كرشلاو ديحوتلا ةكرعم

 تاوادع نم ًارثک ۔ ضرألا ی هنکمت دعب - مالسإلا هجاو دقلو

 لبق نم دوهيلا عمو <« ةرم راتتلا عمو « ةرم نييبيلصلا عم « ةيلهاحلا

 نيترم الإ ةعمتم اهلك ضرألا ةيلهاج هجو ف فقي م هنکلو .. ةرم

 ف ةيناثلاو « مالسإلا ردصو ةيدمحلا ةثعبلا تقو لوألا : نيتتثا

 .رضاحلا تقولا

 سوفن ف ءاقنلا نم ةديقعلا نوكت نأ انحلأ اك مزلتسي اذهو

 ف تناک اک ‹ اہم هتل درجتلاو < اہ نام الا حوسر نمو < اہ۔احص٘آ

 نع الضف <« اهمامأ ةفقاولا ةيلهاجلل اًرفك نوكتل « لوألا ةهجاوملا

 . فاطملا ةياہن ىف الع بلغتلا

 هجاوت ةيلهاحلا نأ .. اديج ةوحصلا هكردت نأ ىخبنب ثلاث رمأ

 كلتب اهناتتفا ةقو < ةيداملا اهتراضح ةق ىن ىهو مويلا مالسإلا

 .« لاا اذه ف فلختلا نم ةدردش هح رد ف لوملسملاو ْ ةراضحللا

 هجاو ام لث ةراضحلا كلت نوملسملا هجإوي نأ كلذ ىضتقمو

 (منكمت جوآ ىف امهو ةيطنزيبلاو ةيسرافلا ةراضحلا لئاوألا نوملسملا

 . ةيلهاحجلا ةراضحلل امامت ةهجاوملا ةيراضحلا قلاب ىأ .. ىداملا

 نوداكي نوملسملاو ةيلهاحلاو مالسإلا نيب لوألا ةهجاوملا تمت دقل
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 ناتلودلا اغيب « اهتامظنتو ةيداملا ةراضحلا تاودآ نم نيدرحم نونوكي
 ةيدالا ةراضحلاإ م نم ةَ ف - ةطنزيبو سراف _ ذگموب « نابمظعلا

 .. خيراتلا كلذ ىف مهلبق دحأ اهغلب دق نكي مل ةيميظنتلاو

 .. مالسإالا رصتناو

 هذه تناك نإو ,, ةقراحل ةنسب ألل < ةيراحلا ننسلا بس رصتنا

 . هللا نم ردقب مت اعيمج كلتو

 ءاج اذإف . قحلا ةبيغ ىف لطابلا شفتني نأ ةيراجلا هللا ننس نف
 .. لطابلا قهز قحلا

 7 افوهز ناك لطابلا نإ < لطابلا یهزو یخ ا ءاج : لقو

 ضرألا ذاقنإ ميل لطابلاو حلا عفادتي نأ ةيراحلا هللا ننس نمو

 : داسفلا نم

 نکلو ضرألا تدسفل صعب مهصعب سانلا هللا حد اولو

 . "«نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا

 نم درحلا قلا نأل ‹ هب نونمژب دونج قحلل نوک بأ هننس نمو

 ىلع نيطبارتم « هتل نيصلخع دونحلا ءالؤه نوکي نأو « رصتني ال دونحلا

 : الع مولق ةفلتؤم « ةدضعلا

 ۸17 ءارسالا ةروس (“)

 . ]١١[ ةرقبلا ةروس (۷)
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 ام تقفنأول . مهولق نيب فلأو ‹ نينمؤلابو هرصنب كديأ ىذلا وه »

 ريزع هنإ « منيب فلأ هللا نكلو « ممولق نيب تفلأ ام اعيمج ضرألا ف

(A) 
. ( 

 : هللا ىلع لكوتلا قداص دونحلا الؤه نوكي نأو

 0 0 ننمۇملا نم كعبتا نمو <« هللا كبسح ىلا اہم اب »

 داهحلا ىعاود تعد اذإ « هتلا ليبس ى نیدهاحم اونوکی نأو

 : نیبستحم نیرباص نولتاقي

 نورشع مكنم نكي نإ :' لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح ىنلا اميأ اي »
 اورفك نيذلا نم افلأ اوبلغي ةئام مكنم نكي نإو « نيتئام اوبلغي نورباص

 : افعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا ففح نآلا . نوهقفي ال موق مهنا

 اوبلغي فلأ مكنم نكي نإو « نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي نإف

 ٠ ۲ نيرباصلا حم هللاو . هللا نذإب نفل

 ف - ةيداملا هتوقب شفتنملا لطابلا نأ كلذك ةيراجلا هننس نم نإ مت

 ةرتف ضرألا ف نكي كلذ عمو « لطاب هنأل هل ةلاصأ ال _ قحا ةبيغ

 اذإ تح ‹ ءیش لک باوبآ مہیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف

  (A)لافنألا ةروس ]٠٦۲- ٦۳[ . ) )۱١لافنألا ةروس ]٦٤[ .

 )٩( هللا مسح نينمؤملا نم كعبتا نم ىأ .٠ )١١( لافنألا ةروس ]٠١- ١١[.
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 نيذلا موقلا رباد عطقف « نوسلبم مه اذإف ةتخب مهانذحأ اوتوأ اب |وحرف
 ١١ «نيملاعلا بر هتل دمحلاو <« اوملظ

 هل تمتو _ةلاصألا بحاص هادحو وهو قحا ءاج اذإف
 نودهاحلا <« مهنايإ ىف نوصلحلا « هب نونمؤملا دونجا ىآ < هتاموقم

 ادونج لقأ ناك ولو « ةلاصأ هيف اع رصتني هنإف « نوبستحلا نورباصلا

 ءاقبلا اه هللا بتك ىلا ةليصألا قلا لمح هنأل « ةدع لقأو
 : ةحالصلاو

 ىف ثكميف سانلا عفني ام امأو « ءافج بهذيف دبزلا امأف»

 صر ۹۳۲ ۓرألا

 ١۶ «زیزع یوق هللا نإ « ىلسرو انآ نیلغأل هللا بتكر

 ىدابع اشرب ضرألا نأ رک ذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقلو

 )٠٠١ « نوحلاصلا

 نإو <« نوروصنملا مه مهنإ « نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو
 . "٠ نوبلاغلا مه اندنج

 ہللا لع ف تررق قلا ىه - ةيراحلا ننسلا نم اهاثمآأو كلت

 ) )۱۲ماعنألا ةروس ]٤٤- ٤١[. )٠٠( ءايبلألا ةروس ]٠٠١[ .

 )٠۳( دعرلا ةروس ]١١[ . ) )۱٩ثافاصلا ةروس ١۱۷۱7 ١۷۳١[ .
 )١٤( ةلداعإ ةروس ]۲١[ ,
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 « ذئموب «نييمظعلا» نيتلودلا عم لوألا هتهجاوم ىف مالسإلا راصتنا

 ةوقلل نكي ملو .. نيحلا كلذ ىف ةمناقلا تايلهاحلا رئاس نع الضف

 ةلاصأ «قحلا» نم ةيواخلا < «ےقلا نم ةيواخلا < ةقحاسلا ةيداملا

 الدعو اقدص كبر ةملك تعو < الع مالسإالا ةبلغ نم ايمحت

 .. نايسلا ٌىط بهذو لطابلا قهزو قتلا رصتناف « هتالكل لدبم ال
 ةرم فقوملا تاذ _ «نييمظعلا» امتلودب - ةيلهاحلا فقت مويلاو

 .. ىیرحخأ

 اهغلبي مل ىجولونكتلاو ىداملاو ىملعلا مدقتلاو ةيداملا ةوقلا ىن ةف

 .. لبق نم دحأ

 ,. ةلاصأ اللو

 .. قحلا ىه ةلاصألاف

 هدارأ اک اناويح ةرصاعملا ةيلهاحلا فرع ىف ناسنالا نوكي نبحو

 اربجتم اهإ - هتاذ تقولا ىف - هسفن مهو ی نوک نیحو « نوراد

 نمو .. قحلل هيف لظ أل مهو امهالكف .. هللا ةدابع نع ارككتسم ايغاط

 .. هيف ةلاصأ الف مت

 ةلصلا ةعطقنم «نبطلا ةضبق » ةراضح ىه ةراضحلا نوكت نيحو

 ةلصفنملا نيطلا ةضبق نأل « ةليصأ ريغ ةراضح- ىهف < « حورلا ةخعفنب »

 ساسأ ىلع ىنبي ءانب لكو « ةقيقحلا ى ام دوجو ال حورلا ةخفن نع

 .. هيف ةلاصآ ال مح نمو « قحلل فاح وهف اهدوجو
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 تازجنم قحلل ةيفاحلا ةراضحلا هذه نوكي نأ اذه ىتي الو

 ءاطعلا نم اذهف < ةيميظنتلاو ةيملعلا اهتازجنمك « ةعفان ةمخصض

 تاياهاجلل ناكو <« مهرفاكو منمؤم اعيمج رشبلل حاتملا ىنابرلا
 : هنم بيصن اهلك ةيحنراتلا

 كبر ءاطع ناکامو ‹« كير ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دع الكر

 ۷ ۲ |روظحم
 ‹ عفنو ةميق تاذ مقلاو راكفألا ضعب نوكت نآ كلذك یني الو

 قحا نع تدعب اهم صلاخلا رشلل ضحمتت ال ةيرشبلا سفنلا نإف

 ىلص هللا لوسر ةداهشب رشلل تايلهاحلا ىف سانلا عومم ضحمتي الو
 : ملسو هيلع هللا

 . "" ءاوهقف اذإ مالسإلا ف مكرايخ ةيلهاحلا ىف مکرایخ

 تسيل - لطابلاو قحلا عارص ف - ةياہنلا ىف ةربعلا نكلو

 راكفألاب تسيلو « اهعفنو اتماخض نم نكي اهم ةيدالا تازجنملاب
 ةدعاقلاب ىه اعإ ,. تايلهاحلا ىف نوكت نأ نكمب ىلا ةيئزحل ا مقلاو

 .. هلك ناينبلا اميلع موقي ىلا

 اه ناك ةينامورلا ةيلهاج لاو ةيسرافلا ةياهاح لا نم الك نأ كلش الف

 مقلا ضعب نأ كش الو « ةعفانو ةمخض ةيميظنتو ةيدام تازجنم

 . ملسم هجرخأ (۱۸) . ]٠١[ ءارسإلا ةروس (1۷)
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 .. نيتيلهاحخلا نم لك ىب ادوجوم ناك ةعفانلا راكفألا ضعبو

 < مالسإلا مامأ رايہنالا نم نيتيلهاحا نیتاه مح مل هلک كلذ نكلو

 ةياغلا ققحت ىلا ‹ ةميلسلا ةحيحصلا ةدعاقلا ىلع هلك موقب ىذلا

 لماشلا عساولا ىعملاب « هللا ةدابع ىهو « ىناسنإلا دوجولل ةيقيقحلا

 بناج ى ةدعلاو ددعلا ةلق مغر « "لبق نم هانيب ىذلا ةدابعلل

 الإ ةيميظنتلاو ةيداملا تازجنملا نم غارفلا مغرو « ذثموي نيملسلا

 ,ركذي داكي ال ىذلا ليلقلا

 نأ نكمي انآ ةيراج اهنوك ىنعمو . ةيراج ةنس -انيب اك كلتو

 متو « اهرصانعو امتاموقم ققحتت ةرم لك ى - هللا نم ردقب _ ققحتت

 .. اهاضتقع ةهجاوملا

 ةيدام ةوق .. ةمناق رصانعلاو تاموقملا لكف ةيلهاحلا بناج نمو

 .. قالحألاو ئدابملاو قلا ماع ىف لئاه غارفو « ةلئاه

 نم ردقب ةرم لك ىف ىرجت ىهو - ةيراحلا ةنسلا نايرس مزلتسيو

 ناك اك ‹ طرشلا ىلع نياق ةهجاوملا ىف نوملسملا نوكي نأ _ هلا

 لوأ مت اک - هللا نم ردقب -رصنلا منيف < لوألا ةهجاوملا ىف نوملسلملا

 .. لبق نم ريغت اك ضرألا هجو ريغتيو « ةرم

 نأ ... ملسو هيلع هللا یلص هلوسرو هللا دعو نم - یدنع كش الو

 .. تدحسس كللذ

 , «ةدابعلا موهفم ١ لصف جار (۱۹)
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 .. ةهجاوملا كلت ىف رصنلا طرش كردت نأ ىغبني ةوحصلا نكلو

 ىداملاو ىملعلا مدقتلا ى ةرصاعملا ةيلهاحلا اوقبسي نل نيملسملا نإ

 . رضاحلا تقولا ىف یمیظنتلاو یجولونکتلاو
 ادغ الو مويلا ةيلهاجلا كالم الام نوكلمي - كلذ عم ع - مکا

 .. حيحصلا م ةحبحصلا ةدقعلا نوكلع .. تقو ىأ فالو

 ربا ملعلا هللا هلزنأ ىذلاإ ٠ طبارتملا نزاوتملا لماكلا لماشلا جيلا
 .سانلا ةايح حاصيو ‹« ضرألا هب حلصيل

 نوققحو . مهسفنأ تاوذ ىف ةحيحصلا ةديقعلا نوققحم نيحو

 رصتنيو « هللا نم ردقب ةنسلا ىرجت « مہتايح عقاو ىف حيحصلا جملا

 هجو ريغتيو .. ةياهاحلا نيبو هنيب ةرضاحلا ةهجاولا ى مالسإلا

 . ضرألا

 هلک اہاہب فو ‹ هلک اہئافص ف نوکت نأ یغبنی ةدیقعلا نکلو
 هسملي ىذلا ىقيقحلا قرافلا ضرألا عقاو ف ثدحتل . هلک اهلا ینو

 < هبلإ نوعرمف - ةرم لوأ ثدح ى _ ةذاخألا هتروص ف ساٺلا

 .ةذف يق نم هيلع لمتشب اب - جېنلاو .. هلظ ی نولخدیو

 لومشو « نكتو خوسرو . قمعو قدصو . ةيلاع تايقالخأو

 ىف سانلل زري ٠ ةذف ةيرشب جذامن ىف اققحم نوكي نأ یغبنب  نزاوتو

 . ةرم لوأ ثدح اك . ةيلهاجلاو مالسإللا نيب لئاملا قرافلا حقاولا ملاع

 .. هيف نولخديو جهنملا سانلا بحيف
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 تبثي هنأل  ةيراحلا ننسلا بسح - ةرادجب قحلا رصتني ذثدنع

 ىطعي هنال سانلا ةايح یف هیدؤی یقیقح رود هل نوکیو , لعفلاب هترادج

 ةجاحلا كلتب اورعشي مل ولو « هيلإ ةيقيقح ةجاح ىف مه ام لعفلاب سانلا

 |دبم ف یدهلاو ریخلل نیضفار اوناکولو لب « مېیغ ین نورداس مهو

 ‹ هردقت ةي رشبلا ةرطفلا نكلو .. ةيلهاج لك ىف سانلا نوكي اكر مألا

 عقاولا اميف قتلي ىلا ةرهابلا ةروصلا ىف - عقاولا ملاع ى اقبطم هارت نيح

 ىلإ نوعرہبو « صقن نم هيلع نولمتشي اع سانلا رعشي ذئدنعو _ لاثم اب

 .. لاكلا

 نم اوري نأ « هيلع الابقإو ىنابرلا جبنملا ىلإ ةنينأمط مهديزيسو
 ىملعلا مهمدقت مد نل مالسإلا نآ _ ةيعقاولا ةبرجتلا لالح

 ةيناي ألا ةدعاقلا ىلع طقف هميقيس اعإ ٠ ىميظنتلاو ىجولونكتلاو

 هحنعو < ةيلهاحلا اهايإ هبلست ىلا « قالحألا, هحنمو « ةحيحصلا

 . « ناتسناالاب » اقئال ازا هنم لع ىلا ١ حورلا (

 : هردق قح رمألا ردقت نأ ةوحصلل ىغبني هلك كلذ لجأ نم

 ..هزاحجمإال ةمزاللا ةقاطلا هحنمتو

 . . رطح رمأ كلذك وهو .. داج رمآ هن

 تاوذ ی مهدحو مهصخم رمأ وه الو .. ةبيرق ةهزن سيل هنإ

 .. مهسفنأ
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 ءاش نم ‹ كلذك ةي رشبلا رمأو .. اهلمك أب ةيمالسإلا ةمألا رمأ هنإ

 .. مقتسي نأ منم

 ‹ مويلا اهيف غرمتي قلا نيطلا ةأمح نم «ناسنإللا» صالح رمأ

 ارملحت بح  اہلإ مهؤادعآ مهقاسوأ الإ « توملسملا, قاسنا لاو

 ١ اسلا ءاتخک اوحبص اف » ميتا نع اولختف < مت دیمع نع

 دهج هيف نکی الو « ةزعبم ةيشماه دوهج هيف ىنكتال .. داج رمأ
 . تابوتسلا نم یوتسم یآ لع مالسرالا ةسرامم درحم لذي

 ىلإ دوعصلا ةلواحم ىلإ جاتحيو .. ةعمحم ةقاطلا لك ىلإ جاتحب رمأ
 « ةذفلا قلا تضوع نيح « ةرم لوأ نوملسملا اميلإ دعص قتلا ةمقلا
 نيملسملا نسب ةيداملا فورفلا لک ) قلا كتاف ةذفلا ةسراملاو

 باحصأ ىلع ةليصألا ةذفلا مقلا باحصأل رصنلا ٽبتكو « مهئادعأو

 , ےظنتلا ةيرقبعو ةيدالا ةوقلاب شفتنلا لطابلا

 ةباصلا ةدعاقلا ىرت نأ ىمالسإ دلب لك ىف «ةوحصلا »ر ىلع ْبإ

 كلذ ىلع ةبلصلا ةدعاقلا ءانبل مزاللا ةيبرتلا جهنم نايب انه سيلو

 باتك ی «فارحالا راثآ» لصفو ؛فارعلالا طحخ» لصف - تثش نإ -رظنا )۲٠(

 . «صاعملا انعقأو ر

YY 



 .. ""'ريهاملا ىلإ هجوت ىلا ةوعدلا جبنم الو < قئافلا ىوتسلملا

 ةوعد ىب وأ ةدعاقلا ءانب ىف ءاوس « ىساسأ رمأ ىلإ انه ريشن انكلو

 ةدعاقلا ىبت فيك ذإ .. مهاغملا حبحصت نم الوآ دبال هنإ ..ریهاجلا

 ! ؟ مالسإلل ةثطاخلا يهافملا ىلع

 نام الا نإ : لوقي ىذلا ىلاجرإالا ركفلا ىلع ةباص ةدعاق ىنبت فيك

 ؟ ناميإالا ىمسم ىف الحاد سيل لمعلا نإو ! ؟ رارقالاو قيدصتلا وه

 نم ادحاو المع لمعي مل ولو نمؤم وهف هللا الإ هلإ ال لاق نم هنإو
 ! ؟ مالسإالا لاعأ

 رئاعشلا ىف اهرصحم ةدابعلل رصاق موهفم ىلع ةبلص ةدعاق ىبت فيك

 « قالحألا جرخيو <« ةدابعلا ةرئاد نم هلك لمعلا جرختو « ةيدبعتلا
 ىلإ بلقلا ةعاس بلقنتف « كرل ةحاسو كيلقل ةعاس ىلإ ةايحلا مسقيو

 ف یعقاو یضتقم ریغب رئاعشلل ءادأ درحم ىلإ برلا ةعاسو « ثباع وم

 ! ؟ سائلا كولس

 ةلكاوتم ةلذخ ةيبلس ردقلاو ءاضقلل ةديقع ىلع ىنبت فيكو

 . ةرحخالاو ايندلا نيب ام لصفي ئطاخ روصت ىلع ىبت فيكو
 ؟ كلت باسح وأ هذه باسحل ءاوس كولسلاب حنجيو

 ) )۲١سانلا وعدن فيك ناونعب عوضوملا اذه ىف بيتك رادصإ - هلا نذإب - ةينلا ىف « .
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 لماشلا ىنابرلا جينلا ىضتقع ضرألا ةراعل ٍلامهإ ىلع ىنبت فيكو
 + ناسنالاب ةقيلخلا ةراضحلا يشب ىذلا لماكتملا

 ؟ ةيلهاحلا عم لئاملا عارصلا ف ةدعاقلا هذه لثم عيطتست اذامو

 * هف لوحندلاو قحلا قانتعا مهيلإ ببحتل سانلا حنت اذامو

 ةياصلا ةدعاقلل ادنس نوكتل . ريهاحخلا ىلإ ةهجوملا ةوعدلا كلذكو
 ,. الع المح نوکت نأ نم الدب

 نع ةئطاغلا مهميهافم سانلا دنعريغن مل نإ الصأ ةوعدلاب موقن اذال

 ! + ماسالا

 . رارقالاو قيدصتلا وه نامبالا نإ مه انلق اذإ مهوعدن فده یل

 هلإ ال لاق نم هنإو . ناعإالا ىمسم ف الحاد سيل لمعلا ثإو

 ! ؟ مالسإالا لاعأ نم ادحاو المع لمعي مل ولو ٠ نمؤم وهف هللا الإ
 عايضلا ىلإ م تدأ تلا بابسألا ميف تيثنل مهوعدن له

 كرش نم هرف ًاوعقو ام ءاوس ؟لسلا ءاتغک ءاثغ ملعجو ْ هتلإو

 كرش وأ ¢ خیاشملاو ةحرضألاو ءابلوألا ةدابع قرط نع داقتعاللا

 دنع نم نيعرشملا - رشبلا ذاختاو ء هللا لزنأ ام ريغ عابتاب . عابتالا

 ! ؟ مه هللا ريغيف مهسفنأب ام اوريغيل مهوعدن مأ

 . مهافملا حيحصت نم لاوحألا عيمج ىف دبال
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 ةحيحصلا ىهاغلا ىلع يبرتتو . لعفلاب ىهافملا ححصت نیحو

 ف مالسإالا سراغت ىلا ةيعاولا ةنمؤملا ريهأملا اهدناست « ةباص ةدعاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدعو ىذلاإ دعولا ققحتي ذئدنع .. عقإولا ماع

 : لسو

 ءاش اذإ هلا اهعفري م ٠ نوكت نأ هللا ءاش ام مكيف ةوبنلا نوت

 نأ هلا ءاشام نوكتف «ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت م .اهعفري نأ
 نوکتف اضاع اکلم نوکت م . اهعفر نأ ءاش ن ہللا اھعفری م ٭ نوکت

 اکلم نوکت م  اھعفری نا هللا ءاش اذ اھعفری م ‹ نوکت نا تلا ءاشام

 م ‹ اهعفري نأ ءاش اذإ هللا اهعفري م ‹ نوكت نأ هللا ءاشام نوکتف ایربج

 . " « ةوبنلا جانم ىلع ةفالخ نوكت

 .. ضرألا هجو ريغتب ذئدنعو

 ىلإ تالظلا نم سانلا اميف جرحي « ةديدج ةلوج مالسإلل ققحتتو

 ةعس ىلإ ايندلا قيض نمو < هللا ةدابع لإ دابعلا ةدابع نمو <« رولا
 .. ةرحالاو ايندلا

 زيزعلا وهو <« ءاشي نم رصني « هللا رصنب نونمؤملا حرفي ذثمويو »
CP محرلا 

 , ناما نب ةر لح نع دمحأ مامإالا هاور )۲(

 ]٤- ١[. مورلا ةروس (۲۳)

A۰ 





V ees annees همدمقم 

NV essere neee هللا الإ هلإ ال موهم 

VY eases eens ةداّبعلا موهمَم 
YO® Llane neee ردقلاو ءاضقلا موهم 

YAT acess eens ةرحالإو اًيندلا موهم 

Pro ws ns ضرألا ةراعو ةراضَحلا موهفم 
AY ass es لّبقتسملا ىلع ءاوضأ 





 ۸۸/۱۸۸۸ : عادیالا مقر

 A۷۷ ۱٤۸ ۱۹۰ ۸ : یلودلا ےقرتلا

 قورشلا عباطم
 اتفش ڈاک ۔ ایا دس ةد طرا ۰ سالادا ثوری

 ؟۷٥و ا٤ سکلش ۔ نورٹساد اقر ۸ا1 ۲ ٠ یس
AYY  AIYESYT . TIAA ila HURPK 

FeYAAL , ATYaad 


